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Lopen voor Hart voor Vrouwen Brein mannen met
MS krimpt erger

Bij een onderzoek onder ruim 150 mensen
met allemaal zes jaar de diagnose MS,
bleek dat het brein van de mannen erger
was gekrompen dan dat van de vrouwen.
Het hersennetwerk van mannelijke patiënten werkte minder e ciënt, waardoor zij
bijvoorbeeld meer geheugenproblemen
hadden en moeite ondervonden zich te
concentreren.

Radboudumc stimuleert Vierdaagse wandelaars deel te nemen aan de sponsorloop Hart voor Vrouwen. Door middel van onderzoek wil het Radboudumc beter inzicht krijgen
in de redenen waarom vrouwen extra kwetsbaar zijn voor hart- en vaatziekten.

Het Radboudumc Onderzoeksfonds Hart
voor Vrouwen heeft zich verbonden aan de
Vierdaagse sponsorloop. Het doel van het
fonds is meer onderzoek genereren voor
preventie, diagnostiek en behandeling van
hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dit kan
door veel wandelaars te motiveren zich aan
te melden als o cieel sponsorloper voor
het Radboudumc Onderzoeksfonds Hart
voor Vrouwen.
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak
nummer één bij vrouwen. Per dag sterven
57 vrouwen in Nederland hieraan. Dat is meer
dan bij mannen. Bij een hartaanval krijgen
mannen over het algemeen plotseling een

Het is tijd dat bij vrouwen de signalen eerder
worden herkend en dat de behandeling
hierop wordt aangepast. Door middel van

onderzoek wil het Radboudumc onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen een beter inzicht
krijgen in de redenen waarom vrouwen extra
kwetsbaar zijn voor hart- en vaatziekten. De
onderzoeken, waarvoor het Radboud Onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen fondsen werft,
overschrijden grenzen van medische vakgebieden. Met het onderzoeksfonds wordt
beoogd dat artsen met verschillende disciplines kennis met elkaar delen, zodat zij nog
betere diagnoses kunnen stellen en op nog
effectievere wijze deze vrouwen kunnen behandelen. Meer informatie over Hart voor
Vrouwen is te vinden op www.hartvoorvrouwen.nl. Aanmelden voor de sponsorloop
kan op www.devierdaagsesponsorloop.nl.

Tijdmachine

Hygiëne

Luisteren

In een special ontwikkelde kamer gaan
ouderen terug naar de tijd van hun jeugd.

In deze special aandacht voor maatregelen
op het gebied van hygiëne, infectiepreventie
en wondzorg.

Wetenschappers moeten beter luisteren
naar patiënten en onderzoek op hun vragen
afstellen.

» 07

beklemmende of drukkende pijn op onder
meer de borst. Vrouwen hebben echter meestal
minder duidelijke klachten bij een hartaanval.
Hierdoor leggen zijzelf en artsen niet direct
een verband met deze dodelijke ziekte.

Het is tijd dat de
signalen van een
hartaanval bij vrouwen
eerder worden herkend

» 09

» 19

Dit zijn enkele conclusies uit het proefschrift
van neurowetenschapper Menno Schoonheim, die op 22 mei promoveerde bij VUmc
in Amsterdam. De hersenen van de mannen
vertoonden meer atrofie (krimpen van hersenmassa) en het hersennetwerk werkte minder
efficiënt. Toch hadden de mannelijke patiënten niet meer van de voor MS zo kenmerkende
ontstekingen in de hersenen. Schoonheim
trekt twee conclusies: “Het lijkt er ten eerste
op dat het mannelijk brein gevoeliger is voor
de gevolgen van de schade die optreedt bij
MS, ook al krijgen vrouwen het juist vaker. En
ten tweede is het belangrijk om MS te onderzoeken als een ziekte van het héle hersennetwerk en niet alleen te kijken naar de ontstekingen, wat tot voor kort gangbaar was in
MS-onderzoek.”

Actie tegen hoog
zelfdodingcijfer
Beleidsmakers, ﬁnanciers, onderzoekers
en clinici moeten nu gezamenlijk in actie
moeten komen om de hoge zelfdodingcijfers aan te pakken. Dit betogen hoogleraren André Aleman (UMCG) en Damiaan
Denys (AMC) in een commentaarstuk in het
wetenschappelijk magazine Nature.
Zij doen deze oproep omdat er ondanks
de enorme impact die suïcide op de samenleving heeft, in wetenschappelijk opzicht
maar weinig vooruitgang is geboekt wat
betreft inzicht in en behandeling van suïcidaal
gedrag. Elk jaar plegen wereldwijd bijna een
miljoen mensen suïcide; dat is meer dan het
totale aantal mensen dat overlijdt als gevolg
van moord en oorlog samen. Nog eens tien tot
twintig miljoen mensen doen een poging tot
suïcide. Suïcide is een van de drie belangrijkste doodsoorzaken in de economisch meest
productieve leeftijdsgroep van vijftien tot
44 jaar. De cijfers van zelfdoding zijn sinds de
ineenstorting van het bankenstelsel in 2008
en de daarop volgende economische crisis
verder gestegen.
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Energiek en uitgeslapen
aan uw dag beginnen?
Bekijk de achterzijde van de
krant en maak een afspraak!
ALS HET SNEL BETER MOET
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Stelling van de maand
Over indirecte gevolgen van veel maatregelen in de zorg
wordt door het kabinet niet goed nagedacht.
Toelichting
Het kabinet wil dat ouderen veel langer thuis blijven wonen of intrekken bij anderen
zoals hun kinderen. Maar vervolgens krijgen die anderen minder toeslagen, of de bijstand
vervalt of er wordt gekort op aow.

Actueel

Santeon meet ook
levenskwaliteit

Breng uw stem uit op www.zorgenziekenhuiskrant.nl
en discussieer mee via facebook.com/ziekenhuiskrant

Spaakverwonding Marathon
De spaakverwonding staat in de top vijf van
meest voorkomende ongevallen bij kinderen
van drie tot vijf jaar. Bij een spaakverwonding raakt het voetje tussen de spaken van
een (brom)fiets. Naar schatting overkomt dit
jaarlijks tussen de 2800 en 4600 kinderen in
de leeftijd van nul tot veertien jaar. Zowel de
ANWB als het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)
in Den Haag vragen er aandacht voor. Op de
SEH van het JKZ kwamen in 2013 in totaal
128 kinderen binnen die met hun voetje
tussen de spaken hadden gezeten. Spaakverwondingen zijn eenvoudig te voorkomen
door hardplastic voetbeschermers op de fiets.

Medewerkers van Meander Medisch Centrum
in Amersfoort bereiden zich voor op deelname aan de Marathon Amersfoort. Op
15 juni verschijnen meer dan honderd ziekenhuismedewerkers aan de start van de vijf- of
tien kilometer, de halve of hele marathon. De
Vrienden van Meander Medisch Centrum zijn
samen met het Longfonds het goede doel van
de Marathon Amersfoort. Het goededoelen
project is dit jaar een vaccin tegen astma en
extra voorzieningen voor patiënten op de
longafdeling van het ziekenhuis. Wie deze
projecten wil steunen, kan een donatie overmaken op www.ikloopvoorgezondelongen.nl.

Gouden ticket in chocoladereep

‘Wie heeft een gouden ticket?’ Die vraag ging vorige week als een lopend vuurtje door het Havenziekenhuis in
Rotterdam. Vanwege de ‘Dag van de verpleging’ op 12 mei kregen alle medewerkers een attentie: een dikke reep Tony
Chocolonely-chocolade. Maar er was meer. In vijf van de 1000 tabletten zat een gouden ticket verstopt. De gelukkige
winnaars kunnen zich binnenkort een paar uur Sjakie in de chocoladefabriek wanen en met de hele afdeling genieten
van een grote chocoladefontein of andere smakelijke chocoladeprijzen. Op de foto Bianca Slooff van de polikliniek
urologie. Zij is een van de gelukkige winnaars.

Oranjesupporters

Medische serie

In Travel Clinic Vivre, verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, wordt de komende
tijd een schare Oranjesupporters verwacht:
voor hun reis naar het WK in Brazilië
zijn vaccinaties nodig. Vaccinaties tegen
Hepatitis-A en DTP (difterie, tetanus en polio)
worden aangeraden, ruim voor vertrek naar
Brazilië. Niet iedereen weet dat voor bepaalde
gebieden in Brazilië ook vaccinatie tegen gele
koorts nodig is. In enkele speelsteden wordt
aangeraden om malariatabletten te slikken en
anti-muggenmaatregelen te nemen. Bovendien is de gevreesde virusinfectieziekte dengue
aan het toenemen in de Braziliaanse stad São
Paulo, een van de speelsteden van het Nederlands elftal.

De Evangelische Omroep en I Care Producties
startten vrijdag 16 mei om exact 00.00 uur
met één van de grootste tv-producties in
Nederland ooit: ‘Zij houden Nederland in
leven’. In ruim dertig zorginstellingen werd
24 uur lang gefilmd met meer dan zeventig
camera’s. Tientallen regisseurs, camera- en
geluidsmensen
registreerden
geboortes,
trauma’s, operaties op het scherp van de
snede, verpleegkundige en psychiatrische behandelingen en complexe medische beslissingen. Vanaf woensdag 3 september ziet de
kijker al deze gebeurtenissen in vijf afleveringen op Nederland 1. De medische serie
is gebaseerd op Keeping Britain Alive van de
BCC.

De gevalideerde meting en rapportage richt zich op het dagelijks leven, zoals de mate van mobiliteit of de mate waarin
een patiënt in staat is om voor zichzelf te zorgen.

De Santeon ziekenhuizen gaan de uitdaging
aan om naast de medisch technische prestaties van het ziekenhuis ook vast te gaan
leggen of patiënten echt baat hebben bij
hun behandeling en levenskwaliteit herwinnen. Voor een patiënt is herstel of
behoud van kwaliteit van leven de belangrijkste reden om medische hulp te zoeken.
Alle reden dus om dit meetbaar te willen
maken.
In het project Gewonnen Levenskwaliteit,
waarvoor op 26 mei het startsein werd gegeven,
leggen de Santeon ziekenhuizen gegevens over
-gezondheidsgerelateerde- kwaliteit van leven
vast. De gevalideerde meting en rapportage
richt zich op het dagelijks leven, zoals de
mate van mobiliteit of de mate waarin een
patiënt in staat is om voor zichzelf te zorgen.
De gegevens over het dagelijks leven kunnen
gekoppeld worden aan de medische behandeling. Deze informatie daagt de medisch
specialist uit om op een andere manier naar
behandeling te kijken. Het kan namelijk gebeuren dat de beste technisch medische behandeling niet de beste behandeling is vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven. Het
meten van kwaliteit van leven is mogelijk en
kan door computertechnologie ook op grote

schaal worden uitgevoerd. De software is door
het Medisch Spectrum Twente (MST), een van
de zes Santeon ziekenhuizen,in samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkeld.
Het wordt inmiddels toegepast bij de afdeling
reumatologie van het MST.

Deze informatie daagt
de medisch specialist
uit om op een andere
manier naar de
behandeling te kijken
Methodiek en software worden nu uitgebreid
naar andere afdelingen en meerdere Santeon
ziekenhuizen: het Martini Ziekenhuis in
Groningen en het St. Antonius Ziekenhuis
Utrecht/Nieuwegein. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische
ziekenhuizen, te weten het St. Antonius
Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch
Spectrum Twente in Enschede en het Martini
Ziekenhuis in Groningen.

Taart maken voor jarige Máxima
Koningin Máxima kreeg op haar verjaardag
(17 mei) een speciale koninklijke verjaardagtaart van jonge patiënten van Máxima
Medisch Centrum.
Patiëntjes van MMC leefden zich samen met
patissier Robèrt van Beckhoven, bekend van
de tv-programma’s ‘CupCakeCup’ en ‘Heel
Holland Bakt’, bij Máxima Medisch Centrum
in Veldhoven uit om een koninklijke verjaardagstaart te maken. Van de koninklijke
taart en de kinderen is een verjaardagskaart
gemaakt voor de Koningin.

Even niet ziek
Het idee achter deze creatieve middag is dat
de kinderen zich even niet ziek hoeven te
voelen. Daarnaast wil het ziekenhuis dat
de naam van de koningin draagt, graag de
koningin feliciteren met haar verjaardag.
Chronisch zieke kinderen en kinderen die
deze dag op de kinderafdeling lagen werden
uitgenodigd in de Ronald McDonald huiskamer in het Máxima Medisch Centrum en
bakten deze speciale middag mee aan de
verjaardagstaart voor Koningin Máxima.

Op de hoogte blijven?
Gratis abonnement op onze nieuwsbrief!
nieuwsbrief@zorgenziekenhuiskrant.nl

www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional

Patiëntjes van MMC maakten samen met patissier Robèrt van Beckhoven een verjaardagstaart.
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Jonge medici vertrekken

Europese atlas
rond obesitas
De World Obesity Federation lanceerde
vorige week een nieuwe interactieve atlas
die zo’n tachtig Europese maatschappelijke
initiatieven ter preventie van obesitas in
kaart brengt.
Op de kaart staan initiatieven van 24 Europese
landen met een link naar de projectwebsites,
details van de interventies en informatie over
de doelgroepen. De nadruk ligt op volwassenen, waaronder de achterstands- en lage
inkomensgroepen. De nieuwe atlas maakt
deel uit van het SPOTLIGHT project, een door
de EU gesubsidieerd programma (drie miljoen
euro uit het FP7 programma). Coördinator
is het VU Medisch Centrum in Amsterdam,
de data zijn verzameld door de Universiteit
Maastricht en Bergen University (Noorwegen).

Steeds meer jonge medisch specialisten zoeken noodgedwongen hun heil in het buitenland om hun registratie als arts te behouden.

De werkloosheid onder jonge medisch
specialisten houdt aan. Steeds meer jonge
medisch specialisten zoeken noodgedwongen hun heil in het buitenland om hun
registratie als arts te behouden. Dat blijkt
uit onderzoek van De Jonge Specialist
(DJS), de belangenvereniging van medisch
specialisten in opleiding. De Orde van
Medisch Specialisten (OMS) is bezorgd
over ‘de vlucht van jonge medici naar het
buitenland’ en wil samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het ministerie
van VWS een banenplan maken waarmee
deze maatschappelijk ongewenste ‘braindrain’ een halt kan worden toegeroepen.

Volgens de OMS is er veel financiële onzekerheid in de ziekenhuiswereld waardoor de
doorstroming op de arbeidsmarkt is dichtgeslibd. Die onzekerheid wordt onder andere
veroorzaakt door aanhoudende bezuinigingen en voortdurende stelselwijzigingen.

Uit de cijfers van DJS blijkt dat de uitstroom
van jonge medisch specialisten naar het
buitenland, dit jaar uitkomt op vijf procent.
Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van
een jaar eerder. In totaal zijn er volgens DJS
circa 3000 jonge medisch specialisten, ook
wel ‘jonge klaren’ genoemd. Het aantal jonge
klaren dat een WW-uitkering ontvangt is met
vijf procent gelijk gebleven in vergelijking tot
vorig jaar. De OMS stelt dat het huidige probleem van jonge klaren van tijdelijke aard is.

“De vlucht naar het buitenland is begrijpelijk”, zegt OMS-voorzitter Frank de Grave.
“Maar het kan niet zo zijn dat we met Nederlands belastinggeld specialisten opleiden voor
het buitenland.” De Grave doet een beroep
op de solidariteit van alle partijen binnen
de sector. “Dit tijdelijke probleem kunnen
we niet alleen oplossen. Het behoud van de
registratie van jonge medisch specialisten
staat voorop. We zullen constructies moeten
bedenken waardoor specialisten niet achter

Het kan niet zo zijn
dat we met Nederlands
belastinggeld
specialisten opleiden
voor het buitenland

de geraniums verdwijnen en hun registratie
kwijtraken.” De Grave wijst erop dat medisch
specialisten de afgelopen jaren tientallen
miljoenen euro’s hebben bespaard omdat zij
doelmatiger zijn gaan werken. “De minister
van VWS zou zorgverzekeraars een aanwijzing
kunnen geven om deze besparingen uit het
macrobudget van 2012 aan te wenden voor
een banenplan”, suggereert De Grave. Om
het aanbod van medisch specialisten op de
arbeidsmarkt in de toekomst nauwkeuriger
te laten aansluiten bij de vraag, heeft de OMS
de minister van VWS vorig jaar verzocht om
het Capaciteitsorgaan de arbeidsmarkt voor
medisch specialisten nog nauwkeuriger te
laten monitoren indien de omstandigheden
hierom vragen. Dit is toegezegd en opgenomen in het Opleidingsakkoord, dat in oktober
2013 werd gesloten. Het Capaciteitsorgaan,
het landelijke centrum voor ramingen voor
de opleidingscapaciteit van de medische en
tandheelkundige vervolgopleidingen, kwam
in 2013 met een nieuwe raming, die lager uitviel dan de vorige raming uit 2010, waardoor
het aanbod van opgeleide medisch specialisten over vier tot zes jaar naar verwachting
navenant lager is.

Zeventig melanomen ontdekt tijdens Huidkankerdag
Zesduizend
Nederlanders
bezochten
tijdens de Nationale Huidkankerdag op
zaterdag 17 mei de dermatoloog om verdachte plekjes op de huid te laten controleren. Ruim 1100 bezoekers, bijna twintig
procent, hebben vermoedelijk een vorm
van huidkanker. In zeventig gevallen gaat
het vrijwel zeker om een melanoom, de
meest ernstige vorm van huidkanker. Huidkanker is een chronische ziekte die steeds
meer slachto ers eist. In 2000 overleden
470 patiënten aan de ziekte, nu zijn het er
jaarlijks ongeveer duizend.
Prof. dr. Tamar Nijsten, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie
en Venereologie (NVDV): “Het is een goede
zaak dat mensen zich bewust zijn van het
belang van regelmatige huidcontrole. Maar
voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
We kunnen niet genoeg blijven hameren op
de noodzaak van een goede bescherming van
de huid tijdens zonnen, recreëren, sporten
of werken.” Die noodzaak wordt bevestigd
door het sterk toenemende aantal mensen
met huidkanker. In tien jaar tijd is het aantal
mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt verdrievoudigd van 15.000 naar
meer dan 45.000 personen per jaar. Vooral
onder zestigplussers is het aantal doden door

Vroegtijdige herkenning van huidkanker geeft de grootste kans op genezing (foto Jim Herbaut VUmc).

deze ziekte gestegen. Gezien hun leeftijd zijn
zij langer blootgesteld aan de schadelijke
UV-stralen van de zon. Bovendien waren er in
hun jeugd geen voorlichtingscampagnes over
de gevaren van zonlicht.
Melanoom
Huidkanker is een van de meest voorkomende
huidziekten in Nederland en tevens de meest
voorkomende vorm van kanker. Huidkanker

is een chronische ziekte: eenmaal huidkankerpatiënt, altijd huidkankerpatiënt. Bovendien
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) dat in vergelijking met
andere Europese landen Nederlanders er niet
goed voor staan. Nederland staat op de tweede
plek als het gaat om sterfte aan melanoom.
Alleen in Slovenië sterven meer mensen aan
deze ziekte.

Hulp zelfregie
kankerpatiënt
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam,
Zilveren Kruis Achmea en Stichting OOK
(Optimale Ondersteuning bij Kanker),
bundelen de krachten om de kwaliteit van
leven van kankerpatiënten te vergroten.
Om dit te bereiken startte op 27 mei de
pilot ‘Ondersteuning bij zelfregie’ in het
Maasstad Ziekenhuis, waarbij oncologieverpleegkundigen in de nieuwe rol van
ondersteuningsconsulent patiënten vroegtijdig informatie en handvatten bieden om
zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen
van kanker. Daarnaast wordt de OOK Wijzer
ingezet, een nieuw online hulpmiddel dat
kankerpatiënten en naasten helpt de weg te
vinden naar de juiste ondersteuning in de
regio. De OOK Wijzer is in de eerste fase beschikbaar voor patiënten, naasten en zorgverleners in de regio Rotterdam Rijnmond.
Begin 2015 krijgt de tool landelijke dekking.

‘Bittere waarheid
over suiker’
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
adviseerde recent de inname van toegevoegde suiker met de helft te verlagen
tot de inhoud van nog geen blikje frisdrank per dag. Een noodzakelijke maar
bijna onmogelijke norm volgens Lustig
aangezien: ‘suiker net zo verslavend is
als alcohol en drugs’. Zijn lezing ‘Sugar:
the bitter truth’, is wereldwijd inmiddels
4,7 miljoen keer bekeken op YouTube. Op
23 mei gaf prof. dr. Robert Lustig, kinderarts
en internist verbonden aan de Universiteit
van Californië (UCSF) een lezing tijdens
het derde Arts en Voeding Congres.
Dit landelijke congres stond in het teken van
oorzaken en oplossingen voor vele leefstijl
gerelateerde chronische ziektes waarvan suiker
slechts één van de oorzaken is. “Voeding is
naast beweging, slaap etc. niet alleen effectief om diverse chronische ziekten te voorkomen (zoals diabetes, hart en vaatziekten en
nog veel meer) maar ook een alternatief voor
medicijnen als de ziekte al geconstateerd is.
Een paar jaar geleden waren dit nog ondenkbare en onwetenschappelijke uitspraken.”
Aldus prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar
voeding en farmacologie aan de Wageningen
Universiteit (WUR), eveneens spreker op het
congres. In de Zorg- en Ziekenhuiskrant in
juni van meer aandacht voor de uitkomsten
van dit congres.
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Advertentie

BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en
ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het
Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.

EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine gebakje bevat iedere Petit Four al
8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het
behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld
bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde
botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen.
Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes in het diepvriesvak bij
uw Jumbo en C1000 supermarkt in de buurt. Verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten,
4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunnen de Bouwsteentjes nog enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL
Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding.
Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral
een traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT
Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge
slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is
ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke
basis gemaakt en bevat geen E-nummers.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.BOUWSTEENTJES.NL
OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONS INFORMATIETEAM:
Stan Mertens 06 24 88 65 26 - Huib van Leeuwen 06 22 91 63 95
of Jeroen Majoor 06 53 15 38 99
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Voeding bij zwangerschap
Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit zijn een project gestart
waarin de rol van voeding en nutriëntstatus, voor en tijdens de zwangerschap,
bij het ontstaan en behandelen van
zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) wordt onderzocht. Zwangerschapsdiabetes is een steeds vaker voorkomende
zwangerschapscomplicatie.
Zwangerschapsdiabetes
verhoogt
het
risico op het krijgen van een groot (macrosoom) kind. Dit kan moeilijkheden opleveren tijdens de bevalling. Daarnaast hebben
zowel moeder als kind een grote kans om
later type 2 diabetes te ontwikkelen.
Het aanpassen van de voeding van de moeder
is in 75 procent van de gevallen genoeg om
de zwangerschapsdiabetes onder controle te
krijgen. Voor de overige 25 procent is aanvullende medicatie nodig. Dit geeft aan dat
voeding een belangrijke rol speelt in het
ontstaan en behandelen van zwangerschapsdiabetes.

Het aanpassen van
voeding van de moeder
is in 75 procent van de
gevallen genoeg om
zwangerschapsdiabetes
onder controle te
krijgen
Er is echter nog veel onduidelijkheid over de
precieze rol van voeding hierbij. Mogelijk
speelt ook de voedingsinname en nutriëntstatus van vrouwen vóór de zwangerschap

Bij ziekte is eiwit de belangrijkste
voedingsstof voor herstel. Ziekenhuis
Gelderse Vallei in Ede biedt patiënten
daarom sinds 20 mei eiwitverrijkt brood
aan. Op de menukaart staan al meer producten die veel eiwit bevatten. Brood is
voor dit ziekenhuis nieuw.

Voeding speelt een belangrijke rol in het ontstaan en behandelen van zwangerschapsdiabetes.

een rol. Eind 2013 is promovendus Moniek
Looman gestart met haar onderzoek naar de
rol van voeding en nutriëntstatus bij zwangerschapsdiabetes. In dit onderzoek wordt nauw
samengewerkt met onderzoekers prof. Edith
Feskens en dr. Anouk Geelen van Wageningen
Universiteit en gynaecoloog Rahul Samlal en
internist Rik Heijligenberg van Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Het doel van het onderzoek
is meer te weten te komen over de rol van
voeding en nutriëntstatus voor en tijdens de
zwangerschapbij het ontstaan en behandelen
van zwangerschapsdiabetes. Vrouwen die
zwanger willen worden en een verhoogd
risico hebben om zwangerschapsdiabetes

te krijgen (zwangerschapsdiabetes, bevallen
van een kind met een hooggeboortegewicht
of licht verhoogde glucosewaardes bij een
vorige zwangerschap) worden uitgenodigd
om mee te doen aan dit onderzoek. Tijdens
dit onderzoek worden voedingsinname en
nutriëntstatus vóór, tijdens en na de zwangerschap gemeten. Daarnaast worden ook factoren meegenomen zoals gewicht en gewichtstoename tijdens de zwangerschap, beweging,
roken en alcoholgebruik. Vrouwen zonder
verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes die
zwanger willen worden, worden als controle
groep meegenomen in dit onderzoek.

Voedingssupplementen soms schadelijk voor gezondheid
Sommige voedingssupplementen bevatten
hogere doseringen dan de maximaal aanvaardbare bovengrens. Zo zijn er preparaten op de markt die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en
E, en de mineralen zink en selenium. Dat
blijkt uit onderzoek van het Rivm. Volgens
het Rivm kan een te hoge inname schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het onderzoek richtte zich vooral op supplementen waarvan de verpakking aangeeft dat
ze specifiek voor ouderen zijn bedoeld. Het

gaat dan om vitaminen en mineralen. De
doseringen blijven onder de ‘maximaal aanvaardbare bovengrens’ (Upper Limit) en zijn
meestal niet hoger dan drie keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, aldus het Rivm.
Verder zijn er in supplementen voor ouderen
hoge doseringen gevonden van stoffen waarvoor geen Upper Limit bestaat: B-vitamines,
vitamine C en ijzer. Daardoor kunnen voor
deze stoffen geen conclusies worden getrokken over de veiligheid van de doseringen. In
algemene zin is daarom voorzichtigheid geboden als deze producten langere tijd worden

gebruikt. De onderzoekers keken ook naar
algemene voedingssupplementen die op de
markt zijn en troffen supplementen aan die
een dosering bevatten hoger dan de maximaal aanvaardbare bovengrens. Ook ouderen
kunnen deze producten gebruiken. Het gaat
om bepaalde preparaten die hoge gehalten
bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D
en E, en de mineralen zink en selenium. Het
Rivm stelt dat het niet is uitgesloten dat een
te hoge inname van deze vitaminen en mineralen op de lange termijn schadelijk kan zijn
voor de gezondheid.

MCA Gemini Groep kiest voor Chef Martin*
In navolging van een groot en groeiend
aantal zorginstellingen, kiest ook de MCA
Gemini Groep voor het Roomservice à la
carte-concept van Chef Martin. Patiënten
van Medisch Centrum Alkmaar en het
Gemini Ziekenhuis in Den Helder bestellen
hun maaltijden nu ‘à la carte’.
Op 8 mei hebben de MCA Gemini Groep
(MGG) en Marfo/Chef Martin hun samenwerking bekrachtigd met de ondertekening
van een meerjarig contract. De handtekeningen werden gezet door de heren G.J. Vos (raad
van bestuur MGG) en H. Schaap (algemeen
directeur Marfo BV). De invoering van het
nieuwe maaltijdconcept betekent dat patiënten dagelijks, kort voordat zij gaan eten,
vanaf een menukaart een keuze maken uit
zestien gerechten. De gerechten variëren van
Hollandse kost tot ‘wereldgerechten’. Daarnaast is er een ruime keuze in dieetmaaltijden
en maaltijden voor mensen met kauw- en
slikproblemen. Schaap is ervan overtuigd
dat het Roomservice à la carte concept voor

Brood verrijkt
met eiwitten

De heren Vos (MGG) en Schaap (Marfo).

MCA en het Gemini Ziekenhuis veel toegevoegde waarde met zich meebrengt: “Het is
een impuls voor de gastvrijheidsbeleving.

Wij weten inmiddels uit ervaring dat patiënten de grote keuzevrijheid zeer positief waarderen.”

Een sneetje eiwitverrijkt brood bevat ongeveer
twee keer zoveel eiwit als een sneetje gewoon
brood. Sinds 20 mei proberen patiënten in
het ziekenhuis dit eiwitverrijkte brood uit. In
oktober start een groot onderzoek naar eiwitverrijkte basisvoeding, het brood is hiervan
een onderdeel. De komende maanden krijgen
patiënten met een energie- en eiwitverrijkt
dieet automatisch het eiwitverrijkte brood als
zij brood bestellen via het maaltijdsysteem
van het ziekenhuis. Het eiwitverrijkte brood,
dat eruit ziet en smaakt als gewoon brood, is
ontwikkeld door Carezzo, een partner in het
project Cater with Care waaraan ook het Edese
ziekenhuis deelneemt.

Een sneetje eiwitverrijkt brood bevat ongeveer twee keer
zoveel eiwit als een sneetje gewoon brood.

Mondkanker door
roken en alcohol
Uit nieuw Nederlands onderzoek, gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds, blijkt dat personen die zowel alcohol
drinken als roken een extra verhoogd
risico lopen op mondholtekanker. Experts
benadrukken het belang van een gezonde
leefstijl ter preventie van mondholtekanker.
Mondholtekanker is met ruim 1000 nieuwe
gevallen per jaar de meest voorkomende vorm
van hoofd-halskanker in Nederland. Van de
nieuwe gevallen van mondholtekanker komt
zestig procent voor bij mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mannen over
het algemeen vaker alcohol drinken en roken
dan vrouwen. De meeste gevallen van mondholtekanker komen voor bij personen van
middelbare leeftijd en ouder. Het overlevingspercentage vijf jaar na diagnose is ongeveer
zestig procent. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en TNO
Leiden hebben gegevens geanalyseerd uit de
Nederlandse Cohort Studie (NLCS), die gegevens bevat van ruim 120.000 Nederlanders
tussen de 55 en 69 jaar die sinds 1986 werden
gevolgd. Het doel was om te onderzoeken in
welke mate alcohol en roken een rol spelen
bij de verschillende vormen van hoofd-halskanker waaronder mondholtekanker, keelholtekanker en strottenhoofdkanker. Het
onderzoek, onder leiding van dr. Leo Schouten, universitair hoofddocent kankerepidemiologie aan de Universiteit Maastricht, bevestigt dat zowel alcohol als roken risicofactoren
zijn voor de verschillende vormen van hoofdhalskanker. De combinatie van beide risicofactoren leidt tot een extra verhoogd risico
omdat deze elkaar versterken.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
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EPA 9

GLA 1

DHA 3

eye q
omega 3 en 6

!

Zuivere EPA-rijke visolie & teunisbloemolie (GLA)
in de bijzondere verhouding EPA:DHA:GLA 9:3:1

GEZIEN IN HE
T
NIEUWS!
‘Combinatie
omega 3/6
vetzuren’

Eye Q is een bijzonder voedingssupplement met een speciale
combinatie van omega 3 (EPA en DHA) en 6-vetzuren (GLA). Het
lichaam kan deze belangrijke stoffen in kleine hoeveelheden zelf
maken, maar is verder afhankelijk van voeding.

PRODUCTINFORMATIE:
Verkrijgbaar in verpakking met 60 en 210 capsules.
Eye Q Chew: 180 kauwcapsules met aardbeiensmaak.
Eye Q liquid: vloeibaar met citrussmaak 250 ml.

Juist voor kinderen zijn deze vetzuren van belang. Een goede
aanvulling op de voeding kan dan bestaan uit de combinatie van
visolie en teunisbloemolie.

O.a. verkrijgbaar bij drogisten en gezondheidswinkels zoals
De Tuinen, Vitaminstore, Gezond & Wel, Dio en DA.

Eye Q bevat een kwalitatief hoogwaardige, zuivere visolie die bijzonder is vanwege de verhouding van de belangrijke omega 3en 6-vetzuren EPA:DHA:GLA in de speciale ratio van 9:3:1.

Meer informatie over omega 3- en 6-vetzuren voor kinderen?
Bel 0186-626173 of mail naar: info@springfieldnutra.com.
Springfield Nutraceuticals
T 0186 626173 E info@springfieldnutra.com

Health through nature, science and innovation
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Terug naar tijd van toen
Muziek van Blue Diamonds tot Pink Floyd,
de geur van versgebakken boterkoek en
het befaamde ‘I have a Dream’ van Martin
Luther King. Al deze herinneringen komen
tot leven in De Tijdmachine, een mobiele
kamer in jaren ‘60-stijl, waarmee de
Amsterdamse zorgorganisatie Amstelring
haar bewoners vitaler hoopt te maken.
De Tijdmachine is een initiatief van Tim
Trooster (28). Zaterdag 10 mei zette wethouder Eric van der Burg in woonzorgcentrum De Venser in Amsterdam ZuidOost de Tijdmachine o cieel in werking.
Centraal staat de overtuiging dat ouderen op
alle vlakken opleven als ze zich even kunnen
onderdompelen in de periode dat ze in de
kracht van hun leven waren. “Dat maakt zo
veel energie en positiviteit los”, weet Trooster
na de eerste pilotweken. “De kracht van de
herinnering zit ook in het oog voor het detail.
Minutieus hebben we authentieke stoelen,
tv’s, radio’s en keukenspullen bij elkaar
gezocht.” Voor directeur Eric Hisgen van
Amstelring gaat De Tijdmachine duidelijk
verder dan een leuke activiteit.

Het maakt
zo veel energie en
positiviteit los
“Op YouTube staat een filmpje van een
dementerende oude man die een koptelefoon
op krijgt en dan plots ‘zijn’ muziek hoort.
Je ziet ‘m als het ware wakker worden. Hij
is naderhand zelfs kort in staat vragen te
beantwoorden. Hoe waardevol is het wel niet
wanneer je als verzorgende van zo’n man echt
antwoord krijgt op de vraag: hoe gaat het met
u. Toen Tim langs kwam met zijn plan hoefde

De professionals die betrokken zijn bij
de behandeling van kwetsbare ouderen
onderschrijven de motieven van het
kabinet om het stelsel te herzien.

In de mobiele kamer kunnen ouderen onder meer oude kranten inkijken.

ik niet lang na te denken. Meteen doen.”
Mobiele kamer
De Tijdmachine blijft steeds een langere
periode in een woonzorgcentrum staan.
Bewoners kunnen de mobiele kamer
binnenlopen en worden ontvangen door
‘reisleiders’ die een speciale gesprekstraining
hebben gehad. Trooster: “Uit die gesprekken komt van alles naar boven, ook omdat
we de ouderen heel specifiek vragen wat ze
graag nog eens zouden willen doen. Die informatie kan worden gebruikt bij een volgende
activiteit. Of als een bewoner nog één keer op
de motor weg wil, dan kijken we of we een
vrijwilliger kunnen vinden die deze bewoner
mee uit rijden neemt.” Meer informatie:
www.stichtingdetijdmachine.nl.

In het centrum voor Reuma en Revalidatie
Rotterdam (RRR) revalideren vele ouderen
op hoog niveau. En dat gaat niet vanzelf, daar
is discipline en doorzettingsvermogen voor
nodig. Eigenlijk hetzelfde dat bij topsport

gevraagd wordt. Hans Elshof, coach van het
Nederlands elftal 70+: “Wij noemen dat high
performance, op zoek naar de ingrediënten
om met elkaar te kunnen (blijven) presteren.”
Blijven bewegen
Evert Beumer, manager van het team: “Dat
revalideren topsport is, is voor ons geen
verrassing. Wij zijn ervan overtuigd dat het
belangrijk is om te blijven bewegen, ook als
je ouder wordt en wat mankeert, zodat je snel
de draad kunt oppakken en weer kunt mee
doen in de maatschappij. Het is goed om te
zien dat je dat kunt bereiken in het RRR, het
revalidatiecentrum voor ouderen.” Elshof:
“Wij vinden het een eer dat wij ons in het
RRR mogen en kunnen voorbereiden voor dit

Zij zijn van mening dat de Wet Langdurige
Zorg (Wet LZ) in potentie een verbetering kan
zijn voor kwetsbare ouderen die zijn aangewezen op een verblijf in het verpleeghuis.
Voorwaarde is dat de waardevolle rol van het
verpleeghuis voor patiënten die langer durende zorg en behandeling nodig hebben blijft
bestaan en dat de daar bestaande expertise
wordt geëxporteerd naar de eerste lijn. Het is
daarnaast belangrijk om juist de sociaal zwakkeren dagbesteding te kunnen blijven bieden
en te zorgen dat gemeenten hiervoor voldoende capaciteit hebben. De besturen van onder
meer NAPA (Nederlandse Associatie Physician
Assistants), NIP (Nederlands Instituut van
Psychologen, sectie ouderenpsychologie),
V&VN (Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners) en Verenso (Vereniging van
specialisten ouderengeneeskunde en sociaal
geriaters) zijn van mening dat aanpassingen
in het wetsvoorstel LZ nodig zijn. Zij hebben
deze aanpassingen verwoord in een brief aan
de Eerste en Tweede Kamer.

Nieuwe functie
verpleeghuis

Ouderen blijken op te leven als ze zich even kunnen
onderdompelen in de periode dat ze in de kracht van hun
leven waren.

Topsport in het RRR
Op de velden van Hockey Club Klein
Zwitserland in den Haag wordt van 3 tot
en met 13 juni de Grand Masters World Cup
voor spelers boven de zestig jaar georganiseerd. In totaal 56 teams, waaronder het
Nederlands elftal 70+, uit zestien landen,
met meer dan 1200 spelers, coaches,
managers en scheidsrechters doen mee. De
voorbereidingen zijn in volle gang, waaronder trainen in het RRR, waar topsport
een dagelijkse bezigheid is.

Kanttekening bij
Langdurige Zorg

toernooi. Patiënten kunnen zien dat ook op
hogere leeftijd (top)sport mogelijk is. Hiermee geven wij het goede voorbeeld.” Wim
van Deventer, directeur RRR: “De hockeyers in
onze moderne fitnessruimte onder leiding van
onze bewegingsagogen tussen onze patiënten
te laten trainen, geeft een zeer positieve uitstraling en bewijst dat bewegen goed is voor
iedereen!”

Zorgorganisatie Attent wwz gaat zich in
zorglocatie Gelders Hof (Dieren) toeleggen
op de ondersteuning van ouderen die thuis
wonen door haar activiteiten rond preventie, revalidatie en kortdurend verblijf uit
te breiden. Daarnaast komt er een centrum
voor specialistisch wonen in Gelders Hof.
Daar kunnen ouderen terecht die vanwege
hun speciﬁeke problemen elders moeilijk
kunnen wonen.
“Ouderen willen enerzijds graag langer thuis
wonen, maar zullen anderzijds ook wel
moeten door de maatregelen die de overheid
neemt. Daarom willen we ouderen in de regio
Rheden, Dieren en Doesburg hier zo goed
mogelijk bij ondersteunen”, zegt Ilse de Jong,
directeur van Attent wwz Rheden Dieren Doesburg. Dit doet Attent wwz door Gelders Hof
om te vormen tot een centrum voor preventie,
revalidatie en kortdurend verblijf.

Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren
In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen
Demontage en montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie
Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine
Stoffeer- schilder- en behangwerk
Correcte woning ontruimingen na verhuizen of overlijden
Een nette oplevering aan de verhuurder of makelaar
Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen
Wij onderscheiden ons door de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit
handen (kunnen) nemen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat
uw woning na ons werk geheel ingericht en woonklaar kan zijn, als u dat van
ons verwacht. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt
wat we wel en niet voor u doen.

Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
Het Nederlands elftal 70+ traint in het RRR.

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com

Nummer 11
28 mei 2014

8

Advertentie

ALS SLIKKEN MOEILIJKER WORDT
Bij veel mensen met slikproblemen neemt de eetlust af.
Ze zijn te moe om te eten of ze eten bewust zo min mogelijk, uit angst voor verslikken. En dat terwijl juist mensen die
moeite hebben met slikken, dikwijls behoefte hebben aan extra voedingsstoffen, waaronder hoogwaardige eiwitten.
Easy-to-Eat is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK
Easy-to-Eat is een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine bakje [55 gram] bevat ieder portie al 8 gram
hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor behoud van
de spieren. Maar ook belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, herstel bij wondgenezing. Ook zijn
eiwitten belangrijk voor afweer tegen infecties en dragen bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het
transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer
eiwitten nodig. Easy-to-Eat kan meerdere keren per dag gegeten worden, bijvoorbeeld als traktatie tussendoor of als nagerecht.

ZUIVELFRIS EN GEMAKKELIJK TE ETEN
Easy-to-Eat is een fris eiwitrijk zuivelproduct en verkrijgbaar in twee verschillende zuivere gepureerde vruchtensmaken en
smelt bij iedere hap als het ware in de mond.
Slikken is nauwelijks nodig en gaat bijna als vanzelf. Na het eten blijft bovendien een fris gevoel in de mond achter.
Daardoor is Easy-to-Eat ook heel geschikt om na akelig smakende medicijnen te gebruiken. Easy-to-Eat is gemaakt van
100% natuurlijke grondstoffen en bevat geen E-nummers.

EASY-TO-EAT VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL
Easy-to-Eat is diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo
supermarkt in de buurt. Verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten, 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid
kan Easy-to-Eat nog vier dagen in de koelkast bewaard worden.

PRIJSWINNEND CONCEPT
Bij de ontwikkeling van Easy-to-Eat zijn zowel een diëtist, een logopedist als een wetenschapper op
het gebied van slikproblemen betrokken geweest. Uiteindelijk is het recept door Patisserie Unique, de
producent van de Bouwsteentjes verder ontwikkeld en werd Easy-to-Eat in 2009 met een eerste prijs
voor innovatie beloond. Opmerkelijk genoeg, omdat de Bouwsteentjes reeds een jaar eerder de 1e prijs
voor innovatie kregen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.BOUWSTEENTJES.NL
OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONS INFORMATIETEAM:
Stan Mertens 06 24 88 65 26 - Huib van Leeuwen 06 22 91 63 95
of Jeroen Majoor 06 53 15 38 99
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‘Landelijk beleid nodig’

Vier medicijnen
tegen MERS-virus
Vier bestaande medicijnen zijn in staat
om het MERS-coronavirus in celkweken te
remmen. Dat publiceerden onderzoekers
van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), het Rega Instituut van de KU
Leuven en het Erasmus MC in Rotterdam
vorige week in Antimicrobial Agents and
Chemotherapy. Voor het MERS-coronavirus,
dat ernstige en vaak dodelijke luchtweginfecties veroorzaakt, zijn tot op heden
geen medicijnen of vaccins beschikbaar.

Erasmuc MC en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Er moet een landelijk infectiepreventiebeleid komen. Dat was de belangrijkste
conclusie van de deelnemers aan het
regionale symposium over multiresistente
bacteriën, dat afgelopen week plaatsvond.
Rijnmond IC, een samenwerkingsverband
van de intensive care afdelingen van het
Maaststad Ziekenhuis en het Erasmus MC
in Rotterdam, organiseerde deze dag met
als doel de geschiedenis, de actualiteit en
toekomst van het infectiepreventiebeleid
in Nederland op praktische wijze te belichten.
Sprekers van onder meer de IGZ (Inspectie
voor de Gezondheidszorg), het Rivm (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
en de NVZ (Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen) deelden hun visie over
infectiepreventie. Iedereen was het er over
eens: een eenduidig landelijk beleid moet er
gaan komen. Een uitgebreide discussie ging
daaraan vooraf waarbij M. Langelaar, coördinerend specialistisch senior inspecteur van
de IGZ aangaf dat het werkveld eenduidige
regels moet opstellen waar de inspectie op kan

toetsen. De beroepsgroepen moeten hiervoor
met elkaar overleggen om tot een gezamenlijk
financieel haalbaar infectiepreventiebeleid te
komen. Wel benadrukte mevrouw Shackleton,
manager kwaliteit & organisatie van de NVZ,
het belang van een goede afstemming tussen
de beroepsgroepen, om te beoordelen dat
deze richtlijnen niet strijdig zijn met eerder
vastgestelde richtlijnen.

Alle medewerkers
dienen zich betrokken
te voelen om voor
de patiënt zo veilig
mogelijk te werken
De raden van bestuur van de ziekenhuizen
blijven daarbij eindverantwoordelijk voor het
kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid vereist
een lange termijn visie, ook vanuit de overheid. Johan Dorresteijn, lid raad van bestuur
Maasstad Ziekenhuis benadrukte tijdens
zijn presentatie dat goede kwaliteit zonder

extra infectie goedkoper is en daarmee het
kostenaspect minder belangrijk. “Goede
hygiëne is belangrijk om ziekenhuisinfecties
te voorkomen. Alle medewerkers dienen zich
betrokken te voelen om voor de patiënt zo
veilig mogelijk te werken. Dit vereist professionaliteit van het verzorgend personeel en de
afdeling Infectiepreventie. Door de intensieve
samenwerking met de ziekenhuizen in de
regio, komt het geregeld voor dat artsen in
diverse ziekenhuizen werkzaam zijn. Het
infectiepreventiebeleid behoeft dan geen
discussie indien we overal eenduidig werken”,
bevestigt Dorresteijn. In juni 2013 formaliseerden de intensive care afdelingen van de
ziekenhuizen hun samenwerking met een
overeenkomst. Het symposium ‘Multiresistente bacteriën’ dit jaar is een van de gezamenlijke
onderwerpen op de agenda. Beide partijen
zetten zwaar in op een infectiepreventiebeleid
om ziekenhuisinfecties terug te dringen. Sinds
2013 nemen zij ook deel aan het project
‘Handen uit de mouwen’, een uniek initiatief
van alle Rijnmondse ziekenhuizen om samen
te werken aan een eenduidig beleid op het
gebied van infectiepreventie.

Hygiënische toegangsverlening voor de zorg *
Binnen zorginstellingen gelden forse eisen
met betrekking tot veiligheid, hygiëne en
comfort voor cliënten en medewerkers.
Naast bewoners, cliënten en verzorgend
personeel zijn er allerlei personen die ook
toegang tot de gebouwen hebben, denkend
aan artsen, bezoekers, leveranciers,
schoonmaak, onderhoudsmonteurs etc.
Burgman Security biedt veilige, gastvrije
oplossingen om deze personen gecontroleerd toegang te verlenen tot de ruimtes
die voor hen relevant zijn.
Veiligheid gaat niet alleen over personen die
de organisatie en gebouwen binnenkomen,

maar zeker ook over wat deze personen mee
naar binnen nemen. Burgman Security heeft
daarom een deur handle in het assortiment
met een verzilverde antibacteriële coating.
Door de werking van de zilver ionen worden
schadelijke microben beschadigd en zijn
zodoende niet meer in staat om zich voort te
planten. Hierdoor wordt de verspreiding van
schadelijke microben via deze deur handles
tot een minimum beperkt.
Breed oplossingen pakket
Naast de hygiënische oplossingen heeft
Burgman Security nog veel meer te bieden
op het gebied van toegangsverlening en

veiligheid. Ook voor een gedegen sleutelbeheersysteem en voor kluisjes om bezittingen in op te bergen moet men bij Burgman
Security zijn. Kijk voor meer informatie op
www.burgman-security.nl.

De onderzoekers testten 348 medicijnen die
al op de markt zijn voor andere aandoeningen. Ze keken naar de werkzaamheid van die
medicijnen in cellen die geïnfecteerd zijn met
het MERS-coronavirus. Bij welke dosis remden
ze het virus, hoe sterk was dat remmende
effect en hoe toxisch is het medicijn, oftewel
hoeveel schade bracht het toe aan de cellen
zelf? De vier stoffen met de meeste potentie
waren het malariamedicijn Chloroquine, het
antipsychoticum Chlorpromazine, het antidiarreemiddel Loperamide en de hiv-remmer
Lopinavir. Deze vier medicijnen bleken het
best in staat om bij relatief lage concentraties
het MERS-coronavirus te remmen, terwijl zij
de cellen zelf geen of relatief weinig schade
toebrachten.
Midden-Oosten
Het ‘Middle East Respiratory Syndromecoronavirus’ (MERS-CoV) werd in 2012 voor
het eerst ontdekt. In de twee jaar daarna werden ongeveer 200 nieuwe gevallen geregistreerd, maar in de afgelopen twee maanden
nam dat aantal, om nog niet opgehelderde
redenen, snel toe tot meer dan 600. De meeste
MERS-besmettingen vinden plaats in het
Midden-Oosten, waaraan het virus zijn naam
ook dankt. Twee Nederlanders liepen het
virus onlangs op tijdens een reis naar SaoediArabië. Zij worden streng geïsoleerd verpleegd.
Het MERS-coronavirus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen
met andere gezondheidsproblemen. Deze
patiënten krijgen last van koorts, hoesten,
kortademigheid en ademhalingsproblemen.
Ongeveer dertig procent van de geregistreerde
MERS-patiënten komt te overlijden.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Burgman Security
uw specialist in
toegangsverlening
voor de zorg
Veiligheid en hygiëne zijn heel belangrijk
binnen de zorg. Burgman Security
denkt hierover met u mee en biedt
u praktische, veilige en hygiënische
oplossingen op het gebied van
toegangscontrole en sleutelbeheer.
Burgman Security, specialist in
hygiënische toegangscontrole
voor de zorg!

Stephensonweg 6
4207 HB Gorinchem
T 0183-356789
E info@burgman-security.nl
Burgman Security heeft een deur handle in het assortiment met een verzilverde antibacteriële coating. De verspreiding
van schadelijke microben wordt met deze deur handles tot een minimum beperkt.

www.burgman-security.nl
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HET IS EEN GEHEEL NIEUWE
MANIER VAN LEVEN!

INCONTINENTIE!?
DAAR LACH IK NU OM
Design en
functionaliteit
voor een betere
hygiëne

DANKZIJ

Hygiëneoplossingen
die het verschil maken

De revolutionaire
revolu
ActiCuf Compression Pouch biedt een
comfortabele
en veilige manier om lichte en matige urine
comfo
f rta
incontine
incontinentie te controleren. U kunt weer zorgeloos
genieten van een actieve levensstijl.

ONZICHTBAAR & VEILIG SYSTEEM:
ONZIC
Controle – Gewatteerde klem drukt zachtjes de urethra
dicht om urine verlies te voorkomen.

Wanneer hygiëne belangrijk is
Tork systemen bevorderen de hygiëne. Onze dispensers geven
iedere keer één tissue. Dit voorkomt kostbare overconsumptie.
Als u het Tork logo op een verpakking ziet, kunt u erop
vertrouwen dat het product in de verpakking met zorg
voor u en het milieu is gemaakt.
Voor meer informatie over handhygiëne, facial tissue,
toiletpapier of onderzoekstafelrollen, kijk op www.tork.nl.

Protectie – De absorberende pouch beschermt
urine verlies.
tegen uri

We
W
Weg
eg
eg ermee!!
errm
erm
e
erme
rme
rm
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ee
e!!
e!
!!
!!

Comfortabel
– Klein en Disposable
Comforta
Bewaar een
e reserve exemplaar in uw broek of jaszak.
verdere informatie & een gratis proefpakket:
Voor verd
www.acti
www.acticuf.nl of bel 06-10017273.
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E-learning infectiepreventie*
Vier toonaangevende revalidatiecentra
ontwikkelen samen met uitgeverij Noordho Health een e-learningcursus Infectiepreventie. Dat staat in een samenwerkingsovereenkomst die de partijen in februari
hebben getekend. Naar verwachting
kunnen de medewerkers van de vier centra
vanaf eind oktober gebruik maken van de
online cursus.
Het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen De Hoogstraat
Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie en
reumatologie, Rijndam revalidatie en Sophia
Revalidatie. Een groep enthousiaste professionals uit deze revalidatiecentra, bestaande
uit paramedici, verpleegkundigen, een ziekenhuishygiënist en opleidingsadviseurs hebben
de contouren geschetst van de cursus. Noordhoff Health is gevraagd als partner bij het
ontwikkelen van de e-learningcursus. Voor de
eerste cursus is bewust gekozen voor infectiepreventie, omdat dit onderwerp sterk in de
belangstelling staat en een groot deel van de
medewerkers aangaat. Landelijke richtlijnen
en de ervaringen van de zorgprofessionals
vormen de basis voor de cursus.

De samenwerking met
de revalidatiecentra
past goed bij onze
ambitie
Guido van den Bogaert, lid van de raad van
bestuur van Rijndam revalidatie: “Als de pilot

Infectiepreventie
bij Artimo*
In de zorg is hygiëne van groot belang. Om
verspreiding van micro-organismen (zoals
bacteriën en schimmels) te beperken is een
aantal van de Artimo gordijnsto en uitgevoerd met een antimicrobiële behandeling.Zodra bacteriën in contact komen met
de vezels van de behandelde stof wordt
het celmembraan doorboord en gaan de
bacteriën dood.

Landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie en de ervaringen van de zorgprofessionals vormen de basis
voor de cursus.

succesvol is, willen wij samen met Noordhoff Health bepalen of er meer programma’s
kunnen worden ontwikkeld die bijdragen
aan een compleet professioneel e-learningprogramma voor de bij- en nascholing in onze
sector.” Dat de revalidatiecentra Noordhoff
Health als partner kozen, is volgens André
Matera, business unit manager, een goede
keuze: “De samenwerking met de revalidatiecentra past goed bij onze ambitie. Wij streven
een hoge kwaliteit van de zorg na, door aankomende en uitvoerende zorgprofessionals
te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling
en het bijhouden van hun kennis. Met onze
expertise op het gebied van e-learning voor

bij- en nascholing voor de langdurige en
acute zorg, zijn wij een goede partner voor
de revalidatiesector.” Noordhoff Health stelt
zich ten doel producten en diensten te leveren
gericht op het voortdurend ontwikkelen en
bijhouden van kennis en competenties, zodat
studenten en medewerkers in de zorg aantoonbaar bekwaam worden en blijven. Om
aan deze missie te voldoen geeft Noordhoff
Health antwoord op de directe educatieve
vraagstukken van vandaag. De medewerkers
denken actief en betrokken mee in de organisatie van leren en de ontwikkeling daarvan op
de lange termijn.

Wetenschappelijke tests tonen aan dat er op
antimicrobiële stof ruim 99 procent minder
microben aanwezig zijn dan op onbehandelde textiel. Ook na vijftig keer wassen op
zestig graden is de behandeling nog vrijwel
net zo effectief. De antimicrobiële behandeling voldoet aan de nieuwste EU-wetgeving op
dit gebied. Er vindt geen migratie plaats van
de werkzame stof bij huidcontact. Voor meer
informatie of specifieke vragen over die antimicrobiële gordijnstoffen kan men contact
opnemen met Artimo textiles, telefoon
(0165) 543 940, e-mail: info@artimo.nl of
kijk op www.artimo.nl.

Aantal zorginfecties vertoont dalende lijn
De prevalentie van zorginfecties is gedaald
van 6,2 procent in 2008 naar 3,2 procent in
2013. De spreiding tussen de ziekenhuizen
is groot; in 2013 varieerde de prevalentie
tussen de 0,0 procent en 6,7 procent voor
de 54 toen deelnemende ziekenhuizen.
Dit verschil wordt deels veroorzaakt door
verschil in patiëntenpopulatie. Dat blijkt
uit de cijfers van PREZIES.
Sinds maart 2007 wordt tweemaal per jaar
de prevalentie van zorginfecties (voorheen

ziekenhuisinfecties) in Nederlandse ziekenhuizen gemeten in samenwerking met
PREZIES (PREventie van ZIEkenhuisinfecties
door Surveillance). De meest voorkomende
zorginfecties zijn postoperatieve wondinfecties. Het percentage wondinfecties vertoont
over de laatste vijf jaar een significante daling
(p<0,01). Volgens het Rivm is nadere analyse
van de data van de PREZIES nodig om de
betekenis hiervan te kunnen aangeven. Ook
sepsis, urineweginfecties en luchtweginfecties laten een significante daling (p<0,01)

zien. Het is niet duidelijk waarom er een
daling in prevalentie is, er kan een verband
zijn met betere naleving van hygiënemaatregelen of een kortere opnameduur. Vanaf
dit jaar worden ziekenhuisinfecties bij opname volgens de definities van ziekenhuisinfecties geregistreerd met als doel meer te
kunnen zeggen over het effect van een kortere
opnameduur op de prevalentie. (Zorgbalans
2013 van het Rivm).

Wondplatform Nederland; samen werken aan kwaliteit
In 2012 startte het Wondplatform en het
is nu een vereniging geworden waarin alle
betrokken partijen zijn vertegenwoordigd:
patiënten, professionals, opleiders, wetenschappers, producenten en leveranciers.
Het Wondplatform kan daarom uit naam van
de gehele Nederlandse wondzorg spreken.
Het doel van het platform is uiteraard het
bevorderen van de kwaliteit van wondzorg
voor de patiënt. Want een patiënt met een
wond, die door de huisarts wordt verwezen,
kan bij diverse medisch specialismen terecht:
de chirurg, dermatoloog of plastisch chirurg.
Er zijn geen duidelijke afspraken over gemaakt
welke weg deze patiënt kan volgen. Verantwoordelijkheden zijn daardoor ook minder
helder, waardoor de patiënt niet meer goed
weet bij wie hij terecht kan. Iedereen kent de
voorbeelden uit de praktijk. De vereniging
heeft inmiddels een stevige positie verworven
als gesprekspartner van de overheid met betrekking tot de kwaliteit en organisatie van
de wondzorg in ons land. De diversiteit aan
leden zorgt voor verschillende inzichten;
allen van belang voor de kwaliteit van wond-

Om verspreiding van micro-organismen (zoals bacteriën
en schimmels) te beperken is een aantal van de Artimo
gordijnstoffen uitgevoerd met een antimicrobiële
behandeling.

Allergie in bloed
te detecteren
Onderzoekers van de afdeling Immunologie
van het Erasmus MC in Rotterdam hebben
ontdekt hoe ze in een bloedmonster de
cellen kunnen vinden die ervoor zorgen dat
mensen ziek worden van onschuldige stoffen, zoals boom- en graspollen, huisstofmijt en andere allergenen. Deze cellen van
het immuunsysteem maken Immunoglobuline E (IgE) en waren tot op heden niet te
detecteren in het bloed.

Het doel van het platform is de kwaliteit van wondzorg te verbeteren.

zorg voor de patiënt. Het realiseren van eenduidigheid in wondzorg, communicatie en
registratie, is waar de vereniging naar streeft.
Het rapport ‘Analyse Complexe Wondzorg’
van het voormalig CVZ, bevat de aanbeveling
om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen,
goed onderbouwd en met draagvlak. Het doel
daarvan is de wondzorg te verbeteren door
beschrijving van het gehele wondzorgproces.
Niet alleen hulpmiddelen en hun wetenschap-

pelijke waarde, maar ook verantwoordelijkheden en taken van de diverse wondprofessionals. Bestaande richtlijnen en te ontwikkelen
richtlijnen worden daarbij als basis gebruikt.
Momenteel werkt de vereniging hard aan de
financiering en ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard. Het Wondplatform hoopt in
2015 de eerste resultaten te kunnen publiceren.

De ontdekking is belangrijk voor mensen met
voedselallergie, astma, hooikoorts en atopisch
eczeem. Er zal veel meer inzicht komen in
deze cellen en de mechanismen die ervoor
zorgen dat patiënten met allergie ziek worden.
Het resultaat kan er bijvoorbeeld toe leiden
dat (immuno)therapieën sterk worden verbeterd aangezien het effect nu goed te meten
is in het bloed. Op de langere termijn hoopt
men ook inzicht te krijgen in de vraag waarom
de ene persoon wel een allergie ontwikkelt en
de andere niet.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
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Kenniscentrum
voor wondzorg
De nieuwe HYGIENE
bedrĳfsafwasautomaten

Hoe de beste zorg leveren aan een patiënt met een wond?

Stel, een verpleegkundige, huisarts, specialist of verzorgende wil meer weten
over wondzorg. In de opleiding hebben ze
wel iets geleerd, maar onvoldoende om
in praktijk te weten hoe de beste zorg aan
de patiënt met wonden te leveren. Stel,
een wondverpleegkundige of huisarts wil
de kennis over wondzorg op peil houden.
Stel, een ervaren huidtherapeute of podotherapeute wil praktisch aan de slag met
wonden. Of iemand is al jaren bezig met
wondonderzoek, het is een door de wol
geverfde wonddeskundige en wil kennis
delen. WCS Kenniscentrum Wondzorg
verzamelt en verspreidt deze kennis.
Het beoordelen van de wondstatus gebeurt
vaak aan de hand van het WCS Classificatiemodel. Het model, ontwikkeld door de
Zweedse dermatoloog Lars Hellgren in samenwerking met de Nederlandse WCS, is vanwege
de eenvoudige classificatie al bijna dertig jaar
een populair model. Het is een hulpmiddel
voor het bepalen van de fase waarin de wondgenezing zich bevindt.
Wondcursussen
WCS Kenniscentrum Wondzorg vertaalt de
wetenschap naar de praktijk. Dat doet zij

door middel van het organiseren van wondcursussen en vervolgcursussen, hands-ontrainingsdagen, workshops, het tweejaarlijks
congres en WCS Nieuws, het kwartaalblad
waarin onderwerpen als fasciotomiewonden,
hypergranulatie, casuïstiek ‘uit de praktijk’,
organisatie van brandwondenzorg etc. aan
bod komen. Een prachtig naslagwerk (WCS
Wondenboek) zorgt voor de meest recente
kennis op het gebied van complexe wondzorg
en alle wondproducten.

WCS Kenniscentrum
Wondzorg vertaalt
de wetenschap
naar de praktijk
WCS Kenniscentrum Wondzorg is betrokken
bij actualiteiten op het gebied van wondzorg.
Ze ondersteunt promovendi met hun onderzoek, legt connecties met wetenschappers,
neemt deel aan richtlijnontwikkeling, verleent
actuele en praktische informatie aan de professional en is vertegenwoordigd in het Wondplatform Nederland. Voor meer informatie
bezoek de website www.wcs.nl.

Vericlean helpt bij desinfectie*
Het VeriClean™ systeem is een programma
voor de beheersing van de reiniging en desinfectie van hoog-risico-gebieden (patiëntenkamers, isolatieruimtes, OK en intensive care). VeriClean™ leidt tot: een hoge
kwaliteit van reiniging, vermindering van
ziekenhuisinfecties en levert een bijdrage
aan een positieve patiëntervaring
Doordat de resultaten van de audits nu
direct beschikbaar zijn voor analyse, biedt
dit systeem alle informatie voor het optimaliseren van het schoonmaakonderhoud en het
borgen van de hygiëne in de organisatie. De
belangrijkste voordelen van VeriCleanbyiMAP
systeem zijn: een snelle beschikbaarheid van
data van de audits; data die eenvoudig zijn
te vergelijken en analyseren; gegroepeerde
resultaten die op alle niveaus zijn te vergelijken (benchmark); trend-analyse; een verhoging van kwaliteit en efficiency; motivatie
en coaching van medewerkers. Voor vragen
kan men contact opnemen met Wilco Visser:
(06) 531 16 391.

Alleen
bij Miele

Bedrijfsafwasautomaten met
verswatersysteem!
t Kortste programmaduur 5 minuten

t85°C
naspoeltemperatuur
tEfficiënte reiniging op twee beladingsniveau's
tGeschikt voor twee korven 500 x 500 mm
tReiniging conform HACCP DIN 10512
tHYGIENEplus, thermische desinfectie (93°C, 10min.)

Info: (0347) 37 88 84
www.miele-professional.nl
Het VeriClean™ systeem is een programma voor de
beheersing van de reiniging en desinfectie van hoogrisico-gebieden (patiëntenkamers, isolatieruimtes, OK en
Intensive Care).

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven
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Parkeerservice
Golfcarservice
Gastheer
Thuisbrengservice
Professionele
mantelzorg

Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service professionele
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
Steupelstraat 40,

F 010 - 43 33 941

3065 JE Rotterdam

E info@jeeves.nl

T 010 - 43 33 921

W www.jeeves.nl

Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:

Nieuwe Held 2012

Genomineerde:
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Big Data is vooral tekst*
Big Data is een term die men steeds vaker
hoort in de zorgsector. Feit is dat inmiddels
ook in de zorg heel veel informatie elektronisch voorhanden is, die waarschijnlijk zinvol is te gebruiken voor andere
doeleinden dan alleen archiveren. Door
gerichte analyse van een grote hoeveelheid gegevens ontstaan nieuwe inzichten
in ziektebeelden, in behandelmethoden en
medicaties.
Anders dan in het reguliere bedrijfsleven
kenmerkt de zorg zich door het gebruik van
veel tekst voor het vastleggen van diagnoses,
bij het voorschrijven van behandelingen of
het overdragen van patiëntengegevens. Die
data wordt omschreven als ongestructureerd.
Er zit geen vast patroon in waarmee de tekst
zich direct machinaal laat lezen en interpreteren. Bij de huidige omvang van de
databerg in de zorg vereist dat een complex
proces van classificeren van de gebruikte
medische terminologie en het op basis daarvan indexeren van tekstbestanden. De zorg
gebruikt ook andere datavarianten, zoals
scans, foto’s, diagrammen en natuurlijk gestructureerde gegevens, vastgelegd in de
miljoenen records van uiteenlopende zorginformatiesystemen. Al die ongestructureerde
en gestructureerde data wil men graag vanuit
één omgeving beheren.

Alle ongestructureerde
en gestructureerde
data wil men in de zorg
graag vanuit één
omgeving beheren
Het Amerikaanse bedrijf InterSystems ontwikkelt al ruim 35 jaar softwaretechnologie waarmee medische informatie op een
efficiënte manier is te verwerken, op te slaan,
te analyseren en te delen tussen verschillende zorgdisciplines. Door die focus op de
zorgsector is het bedrijf al vele jaren leverancier van technologie bij de vooraanstaande
klinieken in de Verenigde Staten. Ook internationaal vinden de geboden oplossingen
voor data opslag, analyse en systeemintegratie

Op het dak van het BovenIJ ziekenhuis in
Amsterdam-Noord plaatst energiebedrijf
Eneco 625 zonnepanelen. De 625 panelen
- die samen 153 kiloWattpiek opwekken worden op vijf verschillende daken geplaatst en zijn goed voor een jaarlijks energieverbruik vergelijkbaar met zo’n veertig
huishoudens. De panelen leveren ook een
CO2-besparing op van 73 ton per jaar. Dit
is vergelijkbaar met het Co2 neutralisatiee ect van circa 3650 bomen.

Het CU-BOX® informatie- en communicatieplatform voor de spoedeisende zorg is ontwikkeld met Ensemble. Naast de
versie voor de auto maakte PK uit Assen ook een variant voor de spoedarts die met de fiets in druk stedelijke verkeer
visites aflegt.

gretig aftrek. Veel leveranciers van gespecialiseerde zorgapplicaties baseren hun systemen
op deze technologie. Zo is in dit land bijvoorbeeld het hart van het LSP/EPD gebouwd met
de InterSystems producten Caché (database)
en Ensemble (integratie).
Kunst van samenspel
Het product InterSystems iKnow is een doorbraak van het voorheen als traag bestempelde tekst analyse proces. Het product is in
staat razendsnel teksten te analyseren en te
indexeren. Aldus krijgt de tekstuele informatie een structuur, waardoor deze via de
Caché-database toepasbaar is in andere zorgsystemen. Om de processen van verschillende
systemen te integreren, is het noodzakelijk
dat alle data van dezelfde structuur zijn:
formaat, indeling, codering, etc. In de zorgsector wordt wereldwijd de HL7 standaard
toegepast. Het werken met processen en data
vanuit verschillende zorgdomeinen wordt
aangeduid als interoperabiliteit. Ensemble is
geheel toegespitst op het oplossen van interoperabiliteitsvraagstukken. In Nederland
heeft InterSystems een groot aantal partners
die Ensemble toepassen in hun specifieke

zorgapplicaties. Bekende namen zijn onder
andere: CSC (o.a. LSP/EPD); BMA (Mosos
Verloskundige zorgsysteem); PK Automatisering (CU-BOX® spoedeisende hulp); Softmedex (On-demand Consultregistratie); Tjip
(Agile projectontwikkeling); ICT Automatisering (Verwijsindex radiotherapie); Compello
(BE4CARE klinische applicaties); Cormel IT
Services (QIC integrale zorgketenbeheer);
Monaco (Zorgpersoneelsplanning); Hesticare (mobiele apps ambulante zorg); Cymax
(Ziekteverzuimbeheer); TM7 (Integratie en
Transformatie).

Delirium is een - tijdelijke - vorm van acute,
ernstige verwardheid en treedt op bij ongeveer
de helft van de IC-patiënten en bij een kwart
van alle oudere ziekenhuispatiënten. Het verlengt de IC-opname gemiddeld met meer dan
een week en vergroot de kans op overlijden.
Momenteel wordt er gescreend met vragenlijsten. Daardoor missen zorgverleners echter
ongeveer de helft van de deliriumgevallen,
waardoor de behandeling vaak te laat begint.
In haar promotieonderzoek ontdekte technisch geneeskundige Willemijn van der Kooi
dat met een eenvoudige EEG-meting goed
onderscheid gemaakt kan worden tussen
patiënten met en zonder delirium. Ze vergeleek 26 deliriumpatiënten met bijna evenveel
andere patiënten. Het patroon van hersengolven bij deliriumpatiënten blijkt trager en
onregelmatiger te zijn. Deze vinding betekent

dat de ongrijpbare hersenaandoening snel
en objectief vast te stellen is via een meting
van de elektrische activiteit van de hersenen.
Bovendien blijkt het mogelijk te zijn om de
mate delirium vast te stellen via een simpele
EEG-meting met slechts drie in plaats van
21 elektrodeplakkers. Het resultaat is in één
minuut duidelijk. Het UMC Utrecht wil deze
resultaten nu gebruiken om een meetinstrument voor delirium op de markt te brengen.
Het instrument zal bestaan uit een hoofdband
met enkele elektroden en een kastje zo groot
als een mobiele telefoon om de deliriumwaarde op af te lezen. Het instrument geeft met een
getal de ernst van delirium aan. Het algoritme
dat dit berekent uit de EEG-meting is gepatenteerd, net als de precieze plaatsing van de
elektroden op het hoofd. Met het instrument
kunnen verpleegkundigen de meting doen.
Grootschalig onderzoek
Met het prototype start binnenkort een grootschalig vervolgonderzoek in drie Nederlandse en een Duits ziekenhuis met ruim 150
patiënten. Neuroloog-intensivist en deliriumspecialist dr. Arjen Slooter leidt het onderzoek
en begeleidde ook het promotieonderzoek.
“Delirium is een ondergewaardeerde maar

In de ontvangsthal komt een display waarop
iedereen kan zien hoeveel stroom de panelen
opwekken. Naast levering van zonnestroom
gaat het BovenIJ ziekenhuis volledig over op
groene stroom. De groene stroom draagt bij
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het
ziekenhuis. Ook komen er vier laadpalen voor
elektrisch vervoer. Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur BovenIJ ziekenhuis:
“Het BovenIJ ziekenhuis was eerder dit jaar het
eerste Amsterdamse ziekenhuis dat een bronzen milieucertificaat ontving. Dat houdt in dat
het ziekenhuis meer doet dan alleen voldoen
aan de milieuwetgeving. Ik ben er trots op
dat we weer een volgende stap zetten en met
de plaatsing van de zonnepanelen laten zien
dat we werken aan het verduurzamen van ons
ziekenhuis. Ons motto ‘zorg goed voor elkaar’
houdt ook in ‘zorg goed voor het milieu’.”

Symposium
Op 11 en 12 juni a.s. organiseert InterSystems in het Van der Valk Hotel Beveren
(bij Antwerpen) een symposium. De
middagsessies op 11 juni is gewijd aan de
toepassingen in de zorgsector. Aan deelname aan het symposium zijn geen kosten
verbonden. Voor meer informatie: http://
www.intersystemsbenelux.com/page/nl/
benelux_symposium_2014.html.

Delirium blijkt eenvoudig te meten
Via een eenvoudige EEG-meting is het
mogelijk bij patiënten objectief en snel
delirium (acute verwardheid), vast te stellen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek
van Willemijn van der Kooi van het UMC
Utrecht. Het UMC Utrecht heeft het idee
gepatenteerd en werkt aan de commerciële
toepassing.

Zonnepanelen
op dak BovenIJ

ernstige ziekte die veel patiënten treft, vooral
op de intensive care”, vertelt Slooter. “Jammer
genoeg hebben veel artsen weinig oog voor de
ziekte, omdat het pas optreedt in het ziekenhuis ná bijvoorbeeld een hartoperatie of
ongeluk. De aandacht van de arts gaat vooral
uit naar de reden van de ziekenhuisopname.”

Het instrument geeft met een getal de ernst van delirium
aan.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Op het dak van het BovenIJ ziekenhuis in AmsterdamNoord plaatst energiebedrijf Eneco 625 zonnepanelen.

Vingerprik voor
trombosepatiënt
Star-MDC introduceerde vorige week als
eerste trombosedienst in Nederland de
vingerprikmethode aan 17000 patiënten
in de regio Rijnmond. Trombosedienstmedewerkers gebruiken deze methode
dagelijks in de zorg aan alle trombosepatiënten. Bij de vingerprikmethode
worden de stollingswaarden met slechts
één druppel bloed uit de vinger bepaald.
Deze vorm van bloedafname is voor trombosepatiënten niet alleen minder belastend, de uitslag is met deze methode ook
direct beschikbaar.
Deze introductie is een bijzondere primeur
voor het medisch-diagnostisch centrum, dat
met 120 locaties voor specialistisch laboratoriumonderzoek, ook de grootste trombosedienst van Nederland herbergt. Dat de ruim
220 trombosedienstmedewerkers de vingerprikmethode gebruiken bij de uitvoering
van hun dagelijkse zorgtaken, is in de trombosezorg een nieuwe werkwijze. De grootschalige toepassing van deze innovatie wordt
volgens Star-MDC als een mijlpaal in de
Nederlandse trombosezorg beschouwd. Waar
doorgaans een trombosedienstmedewerker
op vaste momenten een buisje bloed afnam
uit de arm van een patiënt, wordt nu met één
druppel bloed de stollingswaarde bepaald.
Deze zogeheten INR-uitslag wordt vervolgens
digitaal doorgegeven aan de trombosedienst,
die de gegevens verwerkt en een doseeradvies
verstrekt.
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Hoe ga je als
zorgprofessional
om met psychisch
en psychiatrisch
gedrag van
cliënten?
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Advertentie

Complex
probleemgedrag in
de (ouderen)zorg
9 september 2014 | ReeHorst, Ede

Tijdens dit congres leer je om te gaan met het complexe psychische en psychiatrische
gedrag van cliënten die je tegenkomt in je dagelijkse werkzaamheden.
Leer complex gedrag te analyseren en begrijpen (denk aan: klinisch redeneren, DSM 5, en
inzicht in de vraag “helpen andere instrumenten?”)
Krijg inzicht in de effecten van medicatie en psychofarmaca bij ouderen
En leer van vraagstukken specifiek binnen de psychiatrische afdeling, verpleeghuizen en
in de thuissituatie of op straat
Let op! Abonnees van Nursing, TvV en TvZ betalen €199 i.p.v. €249!

Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.reedbusinessevents.nl/psychiatrie
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Luisteren naar patiënten

Mensen in de Zorg
Esther de Vries, verbonden als kinderartsinfectioloog/immunoloog en decaan Wetenschap & Innovatie aan het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg aan de Tilburg University.
De leerstoel is ondergebracht bij Tranzo
het Wetenschappelijk Centrum voor Zorg
en Welzijn van Tilburg University. Binnen
de leerstoel richt zij zich op ketenzorg, met
bijzondere aandacht voor downsyndroom
en het immuunsysteem.
Herman Keur in het Kennemer Gasthuis
Haarlem is op 12 mei benoemd tot KGverpleegkundige van 2014. Hij kreeg deze
titel op voordracht van zijn collega’s van de
afdeling intensive care,
de intensivisten en de
arts-assistenten.
Zij
omschrijven hem als
een kundig verpleegkundige maar vooral
als een zorgvuldig en
patiëntgericht mens.
Herman Keur is de
zesde verpleegkundige
van het jaar in het
Kennemer Gasthuis.

Wulffraat en zijn collega’s hebben op het gebied van jeugdreuma onderzoek gedaan naar aanleiding van vragen van patiënten.

Wetenschappers moeten beter luisteren
naar patiënten. Dat zei hoogleraar Nico
Wul raat van het UMC Utrecht in zijn oratie
op 20 mei. “Dat lijkt logisch, maar is het
niet.”
Prof. dr. Nico Wulffraat pleitte in zijn oratie
voor het betrekken van patiënten bij het doen
van wetenschappelijk onderzoek. Hij is een
specialist op het gebied van jeugdreuma, een
chronische ontsteking van de gewrichten.
“Wij proberen ons onderzoek te koppelen
aan directe patiëntenvragen. Dit lijkt logisch,
maar blijkt dit niet te zijn. Pas de laatste jaren
groeit het besef dat het patiëntenperspectief
een plaats moet krijgen bij wetenschappelijk
onderzoek. De patiënt is een unieke ervaringsdeskundige en kan bij onderzoek betrokken worden door te vragen naar de volgens
de patiënt zelf relevante uitkomstmaten.” In
het geval van jeugdreuma betekent het bijvoorbeeld dat Wulffraat en collega’s de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar
aanleiding van patiëntenvragen. Ze hebben
geprobeerd pijn bij reuma te verminderen.
Ook zoeken ze naar een oplossing voor

de misselijkheid die het meest gebruikte
reumamedicijn methotrexaat veroorzaakt.
Verder hebben ze uitgezocht of patiënten
met jeugdreuma veilig gevaccineerd kunnen
worden en wat de veiligheid van de vaccinatie
is op langere termijn.

Ik ben van mening
dat kinderen er recht op
hebben dat de werking
van hun medicatie
in de juiste doelgroep
wordt onderzocht
Een ander voorbeeld van patiëntbetrokkenheid is de jeugdreuma patiëntenraad die het
WKZ onlangs heeft opgericht. “Patiënten uit
deze raad willen we trainen op de beoordeling
van onderzoeksprojecten. Ook willen we ze
vragen wat onderzoek volgens hen op moet
leveren voor patiënten, wat zijn relevante uitkomsten. We willen ze ook betrekken bij een
zogenaamde risk/benefit-analyses van nieuwe

behandelingen. Dan vragen we patiënten
welke mogelijke bijwerkingen acceptabel
zijn bij een nieuw middel dat mogelijk een
ziekte kan genezen.” Patiënten kunnen al
lid worden van de METC, de commissie die
klinische onderzoeken beoordeelt. Met een
training om onderzoeksvoorstellen beter beoordelen wordt de rol van patiënten in de
METC sterker. Patiënten zouden ook betrokken moeten worden bij het definiëren van
de ‘minimale belasting en verwaarloosbaar
risico’. Die afweging speelt onder andere een
belangrijke rol bij het toestaan van onderzoek naar kinderen. Tenslotte pleit hij ervoor
om de wettelijke richtlijn met betrekking tot
het kunnen uitvoeren van klinisch onderzoek in jonge patiëntjes niet te verzwaren,
zoals momenteel dreigt te gebeuren. “Ik ben
van mening dat kinderen met ernstige aandoeningen er juist recht hebben dat de werking en veiligheid van hun medicatie in de
juiste doelgroep wordt onderzocht. Te meer
omdat kinderen anders dan volwassenen
kunnen reageren op hun medicatie”, zei prof.
Wulffraat.

Peter de Kubber (1953) is gestart als
interim-algemeen directeur van het Amsterdam Proton Therapy Center (APTC). In
het APTC bundelen AMC, Antoni van
Leeuwenhoek en VUmc hun krachten om
kankerpatiënten te behandelen met protonenbestraling en daarmee uit te groeien
een toonaangevend behandelcentrum voor
protonentherapie in Nederland. Met de benoeming van De Kubber als eerste bestuurder kan het APTC verder vorm krijgen als
state-of-the-art behandelcentrum waar in
2018 de eerste volwassen patiënten en kinderen met kanker bestraald kunnen worden.
Onder de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid van De Kubber is de nieuwbouw
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den
Bosch gerealiseerd. Zijn deskundigheid ligt
in de gezondheidszorg op het terrein van
financiën en strategisch vastgoedmanagement en integrale procesorganisatie van
bouwprojecten.

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

De kraamzorg van morgen *
Kraamzorg maakt steeds meer onderdeel
uit van de keten geboortezorg. Hoe zullen
de geboortezorg en de kraamzorg zich de
komende jaren gaan ontwikkelen? Hierover gaat het tijdens de Dag van de Kraamzorg op 9 september. Een dag voor kraamverzorgenden en bestuurders/managers
die op de hoogte willen zijn van de laatste
ontwikkelingen.

geluiden te herkennen zijn als ze weten waar
ze op moeten letten. Bovendien zijn ze in de
kraamtijd goed uit te leggen aan de gezinnen. Tijdens deze introductieworkshop leren
de deelnemers meer over de ontdekking door
Priscilla Dunstan en het achterliggende onderzoek dat ernaar gedaan is. Ook krijg en ze
alvast twee van de vijf geluiden goed uitgelegd
zodat ze zelf al kunnen gaan oefenen.

Deelnemers worden niet alleen op de hoogte
gebracht door inhoudelijke lezingen, ook ze
kunnen workshops volgen die gericht zijn op
de dagelijkse praktijk. In de middag start er
een aparte bijeenkomst voor de bestuurders/
managers. Eén van de workshops die gehouden wordt staat in het teken van Dunstan
Babytaal. Dit is een methode die uitleg geeft
over de vijf op reflexen gebaseerde geluiden
die baby’s maken in de eerste maanden. Een
geluid voor honger, moe, een boertje, darmkrampjes en ongemak aan de huid. Zelfs voor
kraamverzorgenden met jarenlange ervaring
een ontdekking om te merken hoe goed de

Natuurlijke kraamzorg
Andere onderwerpen die behandeld zullen
worden zijn: natuurlijke kraamzorg, geboorte
en kraamtijd in verschillende culturen en
vroegsignalering van kindermishandeling
en huiselijk geweld. In de middag is er een
programma specifiek voor de managers te
volgen. Wie als kraamverzorgende geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister van
het Kenniscentrum Kraamzorg, krijgt een
korting van 25 euro op de toegangsprijs.
Gebruikmaken van deze actie kan alleen via
www.reedbusinessevents.nl/kraamzorg.

Eén van de workshops die gehouden wordt staat in het
teken van Dunstan Babytaal. Dit is een methode die
uitleg geeft over de vijf op reflexen gebaseerde geluiden
die baby’s maken in de eerste maanden.

Werken in Engeland?
www.tmi-interim.nl
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Gemini begint
pilot ‘COP-zorg’

Radboudumc
start Koala poli

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder is
een pilot ‘COP-Zorg’ gestart: een consultteam voor ondersteunende en palliatieve
zorg. Het team heeft als doel een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven te realiseren
voor mensen die in het ziekenhuis liggen
en geen zicht meer hebben op genezing.

Het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen startte onlangs met
een speciale poli voor kinderen met een
ernstige, onbegrepen ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Deze
zogeheten Koala poli vindt één keer per
maand plaats en moet leiden tot het sneller
stellen van een diagnose en een toename
van het aantal diagnoses bij deze kinderen.

Artsen en verpleegkundigen van een in het
ziekenhuis opgenomen patiënt kunnen het
consultteam inschakelen voor ondersteuning en advies, gericht op onder meer het
bestrijden van pijn, misselijkheid en braken,
psychische begeleiding of het stoppen van een
behandeling. Het consultteam bestaat uit een
kernteam: een longarts, die ook gespecialiseerd arts is in de palliatieve zorg, twee internist-oncologen, een internist ouderengeneeskunde en drie verpleegkundig specialisten. De
pilot duurt een jaar. Na een positieve evaluatie
wordt bekeken of de inzet van het team kan
worden voortgezet en kan worden uitgerold
in het Medisch Centrum Alkmaar.

Tijdens de Koala poli zien artsen de kinderen
gezamenlijk. Er zijn in elk geval een algemeen
kinderarts en een klinisch geneticus aanwezig
en indien nodig ook een kinderneuroloog of
een kinderarts gespecialiseerd in stofwisseling. Dit voorkomt dat ouders steeds opnieuw
hun verhaal moeten vertellen en zelf op zoek
moeten naar de juiste specialist voor de diagnose en behandeling van deze complexe problematiek. De Koala poli maakt onderdeel uit
van het expertisecentrum zeldzame erfelijke
ontwikkelingsstoornissen, dat gecoördineerd
wordt door klinisch geneticus Tjitske Kleefstra.

Cliniclown lanceert kinderwebsite

Kliniek

Mark Rutte bedankt
verpleegkundigen

Minister-president Mark Rutte kreeg een rondleiding op de geriatrische trauma-unit van het Rijnland Ziekenhuis.

Verpleegkundigen vierden op 12 mei voor
de vijftigste keer de Dag van de Verpleging.
Met de feestelijke installatie van de verpleegkundige adviesraad (VAR) besteedde
Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp extra
aandacht aan deze dag. Minister-president
Mark Rutte opende de dag o cieel met het
hijsen van de vijftig jaar oude vlag van de
Dag van de Verpleging van het Florence
Nightingale Instituut.
De dag begon om 13.00 uur met het hijsen
van de vlag. Vervolgens kregen ministerpresident Mark Rutte en Henk Bakker, voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) een
rondleiding van twee verpleegkundigen op
de geriatrische trauma-unit. Op deze speciale
afdeling kunnen kwetsbare ouderen herstellen
die hun heup of bovenbeen hebben gebroken.
Vervolgens roemde minister-president Mark
Rutte in zijn toespraak de bevlogenheid van
verpleegkundigen en dankte hen voor hun
betrokkenheid bij de patiënten en hun passie

Cliniclown Ziep heeft maandag 12 mei op een feestelijke manier de vernieuwde kinderwebsite van het Sint Franciscus
Gasthuis, www.sfg4kids.nl, gelanceerd. Op deze website kunnen kinderen en hun ouders zich nog beter en spelenderwijs voorbereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis.

Samenwerking op
gebied oncologie

Bernhoven
heft VMS op

Maastricht Universitair Medisch Centrum+
en Máxima Medisch Centrum in Eindhoven
en Veldhoven gaan intensiever samenwerken op het gebied van oncologische zorg.
In Kasteel Hattem in Roermond ondertekenden bestuursvoorzitters Guy Peeters
(Maastricht UMC+) en Jan-Harm Zwaveling
(Máxima MC) op maandag 12 mei de overeenkomst.

De medische staf van Bernhoven, het
ziekenhuis voor de regio Oss - Uden Veghel, heeft onlangs op een extra algemene ledenvergadering de Vereniging
Medische Staf (VMS) opgeheven. Een
unicum in Nederland. Het ophe en van de
VMS vloeit voort uit de nieuwe governancestructuur van Bernhoven per 1 januari
2014.

De samenwerking is erop gericht om de zorg
voor kankerpatiënten te optimaliseren. De
overeenkomst tussen de twee ziekenhuizen
is verder een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Oncologienetwerk Zuid Oost
Nederland. De wens om de zorg voor kanker
te optimaliseren is begin dit jaar al uitgesproken door de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Daartoe is de regio Zuid
Oost Nederland als eerste gestart met het
opzetten een zogeheten oncologienetwerk.
Dat betekent dat ziekenhuizen, (huis)-artsen
en specialisten intensiever met elkaar gaan
samenwerken in netwerkverband en kennis
en expertise met elkaar delen.

In een nieuw gevormd directiecomité is het
bestuur medische staf geïntegreerd met de
voormalige raad van bestuur. De nieuwe
governancestructuur van Bernhoven biedt
volgens het ziekenhuisbestuur een oplossing
voor de dreigende aantasting van de bestuurbaarheid van ziekenhuizen in verband met
de invoering van de integrale bekostiging in
2015. In de nieuwe governancestructuur zijn
de belangen van de ziekenhuisorganisatie en
van medisch specialisten gelijkgeschakeld.
Tegelijkertijd is de kwaliteit en veiligheid van
de zorg en het bewaken hiervan hoog in de
organisatie geborgd door het aanstellen van
een medisch leider kwaliteit en veiligheid.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de
betre ende organisaties of bedrijven

voor het vak. De Dag van de Verpleging vindt
internationaal ieder jaar plaats op 12 mei, de
geboortedag van de bekende Britse verpleegkundige Florence Nightingale (1820 - 1910).

Mark Rutte roemde
in zijn toespraak de
bevlogenheid van
verpleegkundigen
De Dag van Verpleging heeft als doel om
het vak van verpleging onder de aandacht te
brengen en verpleegkundigen in het zonnetje
te zetten. In 2014 stond op deze dag de kracht
van verpleegkundigen bij veranderingen
en gezondheid centraal. Het doel van de
verpleegkundige adviesraad (VAR) is de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening
binnen Rijnland Ziekenhuis te waarborgen en
te optimaliseren door middel van het leveren
van advies aan de raad van bestuur vanuit
verpleegkundige professionaliteit.

Verplegen: hoe ging dat vroeger? *
Waar wordt de patiënt verpleegd - thuis of
in het ziekenhuis? Tegenwoordig worden
patiënten - onder andere uit kostenoverwegingen - eerder naar huis gestuurd dan
25 jaar geleden. Verpleegkundigen krijgen
daarom steeds meer alleen met de ernstige ziektegevallen te maken. Hoe was
dat in de negentiende en twintigste eeuw?
Hoe zagen ziekenhuizen er toen uit? Wat
voor mensen werkten er? Ontdek het op
www.fni.nl
Op www.fni.nl kan men aan de hand van
uiteenlopende thema’s door de geschiedenis
van de verpleging en verzorging ‘bladeren’.
Bezoekers ontdekken zo meer over verplegen door de tijd heen in bijvoorbeeld het
ziekenhuis, de kraamzorg of de psychiatrie.

Maar ze kunnen zich ook verdiepen in het
leven van een aantal vrouwen die belangrijk zijn geweest voor het vak zelf. Denk aan
Florence Nightingale, Anna Reynvaan of aan
de minder bekende Bets Bilgen. De website
zit boordevol verhalen, feiten, filmpjes, foto’s
en verpleegkundige objecten. En er staan nog
een heleboel nieuwe thema’s op stapel.
Ervaringen delen
De website is een initiatief van het Florence
Nightingale Instituut (FNI), het kenniscentrum voor de geschiedenis van de verpleging en verzorging. De website nodigt uit
om informatie te delen en er eigen ervaringen
als zorgmedewerker of patiënt aan toe te
voegen. Zo bouwt iedereen mee aan de
geschiedenis van de zorg.

Patiëntenkamer tweede klasse, Roode Kruis Ziekenhuis ‘s-Gravenhage.
(Ansichtkaart uit de collectie van het Florence Nightingale Instituut)
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Prestaties zichtbaar

Oogziekenhuis
viert jubileum
Het Oogziekenhuis Rotterdam bestaat 140
jaar. Het ziekenhuis viert dit op 21 juni in
de Kuip met een openbaar symposium over
de ontwikkelingen en ontwikkelingshulp
in 140 jaar oogheelkunde. De nieuwste behandelmogelijkheden, zoals gen- en stamceltherapie, retina-implantaties en ook
het werken met een robotarm worden uitgelegd door oogartsen uit het ziekenhuis.

Bestuurder John Taks van het Albert Schweitzer ziekenhuis presenteert het Kwaliteistvenster van zijn eigen ziekenhuis, terwijl onder anderen minister Schippers (links vooraan)
luisteren (foto Jeroen van Eijndhoven).

Patiënten hebben er sinds 13 mei een
nieuw middel bij om de kwaliteit van
algemene ziekenhuizen onderling te vergelijken: het landelijke ‘Kwaliteitsvenster’
van ziekenhuizen. Aan de hand van tien
thema’s maken ziekenhuizen hun prestaties zichtbaar. Elk ziekenhuis publiceert
zijn eigen ‘venster’ op zijn eigen website,
allemaal volgens precies dezelfde opzet en
invulling.
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid lanceerde op 13 mei in Den Haag
het Kwaliteitsvenster samen met voorzitter
Yvonne van Rooy van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Afgevaardigde
namens de Nederlandse ziekenhuisbestuurders was John Taks van het Albert Schweitzer
ziekenhuis. Hij demonstreerde het Kwaliteitsvenster van zijn eigen ziekenhuis tijdens een
persconferentie in Nieuwspoort. “Het is voor
het eerst dat patiënten in heel Nederland op
dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld
risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers

en patiëntervaringen kunnen raadplegen”,
zegt Van Rooy. “Het is geweldig dat deze
informatie nu laagdrempelig beschikbaar is.
Op het internet vind je een oerwoud van gegevens, soms nuttig maar vaak onbegrijpelijk of onbetrouwbaar. Dit Kwaliteitsvenster
garandeert de patiënt onderbouwde en
begrijpelijke informatie.”

De patiënt krijgt meer
inzicht in de kwaliteit
van zorg die voor zijn
aandoening of ziekte
nodig is
Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien ‘onlinekaarten’. Op elke kaart staat een onderwerp.
Als de patiënt bijvoorbeeld op de kaart
‘infecties’ klikt, verschijnt de prestatie van
het ziekenhuis op het gebied van infectiepreventie. Nog belangrijker is dat de patiënt

ook informatie krijgt over de betekenis van
de kwaliteitsinformatie en de context ervan.
Hoe scoort het ziekenhuis bijvoorbeeld ten
opzichte van het landelijk gemiddelde of ten
opzichte van vorig jaar? En hoe verklaart een
ziekenhuis een minder goed resultaat en wat
doet het er eventueel aan om het resultaat te
verbeteren? Bij de keuze van de tien indicatoren zijn behalve ziekenhuizen en de NVZ
ook patiëntenorganisaties en cliëntenraden
betrokken geweest. De tien kwaliteitsindicatoren die zij samen uitkozen als een afgewogen en bruikbare mix zijn: patiëntervaringen,
wachttijden, risicovolle operaties, controle
medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers. Er zijn plannen om in
een volgend stadium de kwaliteitsinformatie
per aandoening of specialisme te bundelen.
Van Rooy: “Daarmee krijgt de patiënt meer
inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn
aandoening of ziekte nodig is.” Zo wordt het
de mensen mogelijk en makkelijker gemaakt
om nog bewuster te kiezen.

‘Operatierobot duurder en trager dan mensenhanden’
In tegenstelling tot wat vaak wordt
beweerd, werken operatierobots niet
sneller en nauwkeuriger dan mensen. Dat
is de essentie van het promotieonderzoek
van Jeroen Heemskerk (41). Heemskerk
werkt als chirurg in het Laurentiusziekenhuis in Roermond en promoveerde op
16 mei aan de Universiteit Maastricht (UM)
op ‘Robotgeassisteerde laparoscopische
chirurgie’. Heemskerk: “Het gebruik van de
robot maakt de zorg duurder en misschien
wel slechter. En dat terwijl we aan alle
kanten bezuinigen op goede zorg.” Dat
zegt Heemskerk in een interview met het
UM webmagazine.
“Hoewel operatierobots ooit ontwikkeld zijn
om chirurgen te helpen bij het opereren, is
het gebruik ervan binnen de laparoscopische
chirurgie, de kijkoperaties, al enige tijd
controversieel”, stelt Jeroen Heemskerk in zijn
proefschrift. “Op dit moment is de klinische
meerwaarde van het gebruik van robots
namelijk niet voldoende wetenschappelijk
onderbouwd terwijl de meeste gebruikers
van deze operatierobots en de fabrikanten

ervan er wel alles aan doen om de voordelen
van hun dure paradepaardje uit te dragen.”
Kijkoperaties zijn bedoeld om te opereren
met minder schade aan de patiënt zodat
deze sneller herstelt. Omdat een kijkoperatie
technisch lastig kan zijn, wordt vaak een
operatierobot ingezet die de chirurg helpt
bij het opereren. Heemskerk testte tijdens
zijn promotieonderzoek de bij kijkoperaties
veelgebruikte daVinci operatierobot die sinds
2002 ook wordt ingezet in het Maastricht
Universitair Medisch Centrum (MUMC+).
De uitkomsten zijn opmerkelijk. “Bij gebruik
in een testomgeving blijkt het gebruik van
een robot ertoe te leiden dat taken zoals het
hechten van wonden sneller en nauwkeuriger
worden verricht. In een klinische setting - bij
gebruik in de operatiekamer dus - blijkt het
tegendeel waar.” De robot blijkt duur en traag
zonder dat een beter operatieresultaat wordt
bereikt. Heemskerk: “Terwijl de robot al ruim
tien jaar wordt ingezet, blijven de resultaten
erg dubieus, zo blijkt bijvoorbeeld ook uit
de Nederlandse prostaatkankerregistratie.
Kwaliteitsregistratie laat zien dat na robotchirurgie een significant slechter resultaat

wordt gevonden ten opzichte van open chirurgie.” Het complete interview is te vinden op
www.webmagazine.maastrichtuniversity.nl.

Omdat een kijkoperatie technisch lastig kan zijn, wordt
vaak een operatierobot ingezet die de chirurg helpt bij
het opereren.

Deelnemers aan het symposium kunnen kinderen tussen de vijf en vijftien jaar meenemen
voor een rondleiding en een Feyenoord
voetbalclinic in het stadion. Na het symposium en de clinic is iedereen welkom op de
benefietborrel met veiling en loterij. De dag
wordt afgesloten met een benefiet voetbalwedstrijd tussen oogartsen en andere medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam
en het Moorfields Eye Hospital (Londen).
De opbrengsten van dit door oogarts Koen
van Overdam georganiseerde benefiet evenement komen ten goede van de recent door
oogarts Marc Veckeneer opgerichte Retina
Repair Foundation. Meer informatie en het
online inschrijfformulier zijn te vinden op
www.oogziekenhuis.nl/symposium. De toegang kost twintig euro per persoon.

AvL publiceert
overlevingskans
Om patiënten inzicht te geven in de kwaliteit van zorg publiceert het Antoni van
Leeuwenhoek in Amsterdam sinds vorige
week de overlevingscijfers voor tien
tumorsoorten. Hiermee laat het instituut
zien dat de kans op overleving voor de
meeste tumoren in de loop der jaren is
verbeterd.
Eerder al maakte het AVL de analyse van de
jaarlijkse sterfgevallen in het ziekenhuis
bekend en de hoeveelheid operaties en
onderzoeken die per tumorsoort zijn uitgevoerd afgezet tegen de landelijk geldende
norm. Behandeling op maat (‘personalised
medicine’) heeft zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de betere overleving van patiënten
met kanker. Bij borstkanker is de ontwikkeling op het gebied van behandeling op maat
eerder ingezet. Twintig jaar geleden werden
de behandelingen aangepast voor vrouwen
voor en na de menopauze. Daarna volgden de
differentiatie in behandeling voor hormoonen niet hormoongevoelige borstkanker, en
kon bijvoorbeeld door het gebruik van de
mammaprint het risico op terugkeer van de
borstkanker steeds beter worden voorspeld.
De overlevingscijfers bij melanoom, een
agressieve vorm van huidkanker, laten zien
dat de behandelresultaten beter zijn dan het
landelijk gemiddelde. Tien jaar geleden waren
er weinig behandelingsmogelijkheden voor
patiënten met uitzaaiingen van melanoom
(stadium 4). Sinds een aantal jaren worden
deze patiënten met nieuwe, zogenaamde
doelgerichte therapieën behandeld.
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Dinsdag 10 juni

Hét Thuiszorgcongres 2014

• Speel in op de laatste ontwikkelingen en wees voorbereid op de toekomst
• Stel zelf je programma samen met 4 workshops naar keuze. Workshops zijn verdeeld
over de gebieden: Praktische Vaardigheden, Communicatie & Gesprekstechnieken
en Beleidsvraagstukken
• Voor: verpleegkundigen, verzorgenden én managers
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/thuiszorgcongres

Dinsdag 10 en woensdag 11 juni

‘Lopen op eieren’, leidinggeven en aanspreken in de zorg
• Data en locatie: 10 en 11 juni 2014, NH-Hotel te Utrecht (op loopafstand van
het station)
• Werkvorm: tweedaagse workshop
• Over: leidinggeven (op afstand), motiveren en aanspreken op lastig gedrag van
zowel collega, medewerker als hulpverlener
• Organisatie: de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl

Vrijdag 13 juni

Palliatieve zorg in het ziekenhuis
• Voor alle verpleegkundigen en overige
geïnteresseerden werkzaam in ziekenhuizen
• Over o.a. Het Zorgpad Stervensfase; Goede palliatieve
ziekenhuiszorg; consultatieteam palliatieve zorg;
palliatief redeneren; Palliatieve sedatie; Benauwdheid
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Donderdag 19 juni

Het Nachtcongres
• Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die
(soms of regelmatig) in de nachtdienst werken
• Over o.a.: slaapstoornissen, incontinentie, intimiteit en
seksualiteit, valincidenten, psychiatrische stoornissen
als gevolg van NAH, hoe je je eetgewoontes écht kunt
veranderen en hoe je plezier blijft houden in het
werken in de nacht
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Dinsdag 1 juli

Nursing Congres Oncologie
Wegens succes een vernieuwd programma!
• Leer meer over de nieuwste ontwikkelingen betreft pijnbehandeling, angstklachten,
vermoeidheid en medicatie bij oncologische patiënten in de thuiszorg, verpleeghuizen
en ziekenhuizen. Kom daarom naar dit Nursing Congres!
• Locatie: Postillion, Bunnik
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/oncologie

Dinsdag 9 september

Dag van de Kraamzorg
• Ben je als kraamverzorgende geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het
Kenniscentrum Kraamzorg? Dan krijg je een korting van € 25,- op de toegangsprijs.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/kraamzorgdag.nl

Woensdag 10 september

Congres Palliatieve Zorgverlening

• Bereik de best mogelijke kwaliteit van leven voor ongeneeslijk zieken. Schrijf je in
voor dit congres en ontvang de e-learning module t.w.v. acht accreditatiepunten erbij!
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/palliatief

Dinsdag 16 september

Het Diabetes Congres
• Meer dan 800.000 mensen hebben diabetes en elk jaar komen er zo’n 10.000 patiënten
bij. Leer over de nieuwe diabetes behandelingen, diabetische voet, diverse meetapparatuur, diabetes in combinatie met hart en vaatziekten en zelfmanagement bij diabetes.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/diabetes

Vrijdag 26 september

Het Parkinsoncongres 2014
• Voor alle verpleegkundigen en overige betrokken
professionals
• Over o.a. de motorische en niet-motorische
symptomen, Interventies bij niet-motorische symptomen, Langetermijntherapieën,
Veranderingen in cognitie en gedrag, De palliatieve
zorgverlening en Multimorbiditeit
• Het ondersteunen bij het nemen van de eigen regie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Zaterdag 27 september

Congres BRCA
Belast met erfelijke borst- en eierstokkanker?
• Tijdens deze dag komen vraagstukken en keuzemogelijkheden aan de orde waar
(mogelijke) genmutatiedragers van BRCA 1 of BRCA 2 mee te maken krijgen. Ook
is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van intensieve controles,
preventieve operaties, behandeling én voorkomen van borst- en eierstokkanker bij
een BRCA1 of BRCA2 mutatie.
• Locatie ReeHorst Ede
• Informatie en aanmelden: www.brca.nl

Dinsdag 30 september

Congres Kleinschalig Zorgen. Kracht of kwetsbaarheid?
• Met het congres Kleinschalig Zorgen gaan we in op de voor-en nadelen van
kleinschalige zorg. Na dit congres keer je huiswaarts met nieuwe inspiratie en ideeën
die je direct kunt toepassen in de praktijk van alledag. Meld je vandaag nog aan!
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/kleinschaligzorgen

Donderdag 2 oktober

Dag van de Medicatieveiligheid
• Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen. Wat zijn de meest
voorkomende oorzaken en hoe kun jij als verpleegkundige of verzorgende fouten
voorkomen? Een praktijkgericht congres waar je met al je zorgvragen terecht kunt
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/medicatieveiligheid

Ook uw agendapunt
op de agenda plaatsen?

Dinsdag 9 september

Dit kan al vanaf €50,-

Complex probleemgedrag in de (ouderen)zorg
• Hoe ga je als zorgprofessional om met psychisch en psychiatrisch gedrag van cliënten?
Tijdens het congres leer je complex gedrag te begrijpen, krijg je inzicht in de effecten
van medicatie en leer je om te gaan met agressie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/psychiatrie

Tel. 0182 -322 440
info@zorgenziekenhuiskrant.nl

www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional

23

Service

Nummer 11
28 mei 2014

Kasteelfair Middachten
Sport en spel staan centraal tijdens de
Kasteelfair Middachten 2014. Ze brengen
de geschiedenis van Middachten (gelegen
in De Steeg, gemeente Rheden) tot leven.
Op zaterdag 28 en zondag 29 juni staan
kasteel en tuin bol van de activiteiten,
demonstraties en stands.

Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotograﬁe:
Gouda Media Groep B.V.

De families die op Middachten woonden
waren zonder uitzondering sportief en gingen
met de tijd mee. Zo is in de negentiende
eeuw in de tuin het croquet- en tennisveld
aangelegd. Maar er waren meer sporten die
beoefend werden door de bewoners van
Middachten: roeien, kleiduiven schieten,
squash, paardrijden en schermen. Veel van
deze sporten en spelen zullen tijdens de
kasteelfair weer beoefend worden, zowel in
historische outfit als in modern sporttenue.
Fair en kasteeltuin
De fair biedt een dag uit waar bezoekers
kunnen proeven van de veelzijdigheid van
het landleven. Er zijn demonstraties van een

Win kaarten voor Kasteelfair
De Zorg- en Ziekenhuiskrant mag gratis
kaarten verloten voor de Kasteelfair
Middachten. Wie kans wil maken op
de kaartjes moet de volgende vraag beantwoorden: ‘In welk jaar is begonnen
met de aanleg van de huidige Middachter
Allée?” Stuur het antwoord, samen
met naam en adres voor 6 juni naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl.

Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Judith Kokshoorn
Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.

De kasteeltuin vormt het decor voor de fair (foto Marc Pluim).

valkenier, kunstenaars en acrobaten en er is
een echte ganzenparade. Daarnaast biedt de
Kasteelfair ook talrijke kraampjes vol met
handgemaakte kunst, interieuraccessoires,
kleding, streekproducten, sieraden en modeaccessoires. De tuin vormt het decor voor
deze fair. Voor kinderen is de Kasteelfair
Middachten een spannende ontdekkingstocht. Ze worden uitgedaagd om te lopen over
het water, zandkastelen te bouwen, te springen op het springkussen of te roeien over de
kasteelgracht.

en Spel. In de diverse salons zijn ouderwetse
gezelschapsspelen te vinden. Actuele informatie, openingstijden en programma’s zijn
terug te vinden op www.middachten.nl.

Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in

Rondleidingen
Het kasteel is tijdens het gehele evenement
te bezichtigen en op gezette tijden worden
rondleidingen gegeven. In het onderhuis is
een expositie ingericht met als thema Sport

Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.

Voor kinderen is er veel te beleven (foto Marc Pluim).

Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks

Inspirerend HappyCampus Event*
HappyNurse organiseerde op 12 en
13 mei het HappyCampus Event in Corpus
in Oegstgeest. In twee dagen volgden ruim
honderd verpleegkundigen en verzorgenden verschillende workshops over voorbehouden en risicovolle handelingen in
het kader van de wet BIG.
Deelnemers behaalden een certificaat
en per dag vijf accreditatiepunten. Op
maandag opende dr. Frans Hoogeveen,
gezondheidspsycholoog en lector psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool, het
event met een inspirend en zelfs ontroerend
gastcollege over dementie. HappyNurse kijkt
terug op twee mooie dagen. Deelnemers gaven
het event een acht gemiddeld bij de evaluatie.
Volgend jaar organiseert HappyNurse weer

actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2014:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning

een HappyCampus Event op de Dag van de
Verpleging en de dag erna. Op de hoogte blijven
van alle HappyCampus cursussen? Mail naar
trainingen@happynurse.nl.

Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
of bel (0182) 322 456

Prijswinnaars
BODY WORLDS
Voor de expositie van BODY WORLDS
waren veel aanmeldingen. De volgende
personen zijn in de prijzen gevallen:
Dian Paasman (Zwolle), Elise Branten
(Helmond), Ruud Bennis (Zwaag), Puck
van de Kant (Vlaardingen) en Carola van
Putten (Almere).
Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens dit event.

Guus Meeuwis opent ‘zijn’ Muziekids Studio
Een muziekstudio voor kinderen in het
ziekenhuis. En voor hun broertjes en zusjes
en alle andere kinderen die op bezoek
komen. Deze bijzondere voorziening heeft
het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in
Tilburg sinds vorige week. Guus Meeuwis
steunt dit initiatief door zijn naam te verbinden aan deze studio, die hij dinsdagmiddag 20 mei o cieel opende.

Guus Meeuwis en burgemeester Noordanus van Tilburg openen gezamenlijk de Muziekids Studio.

De stichting Muziekids heeft de Guus Meeuwis
Muzkiekids Studio mogelijk gemaakt. De
muziekruimte heeft een plekje gekregen in de
hoofdgang van de locatie St. Elisabeth Ziekenhuis aan de Hilvarenbeekseweg. Zorgmanager
Rita Arts is erg blij met het initiatief: “Iedereen
weet dat muziek goed voor je is, en bijdraagt
aan het herstel. Het helpt kinderen beter te
worden. Als lief ziekenhuis wilden we daar
graag iets mee doen, dus de samenwerking
met Muziekids is een prachtige manier om

BODY WORLDS: The Happiness Project (foto Jerry
Knies).

iets extra’s te betekenen voor onze kleinste
patiënten. En natuurlijk mogen ook alle
andere kinderen in ons ziekenhuis hier gebruik
van maken, of ze hier nu zijn voor onderzoek
of op bezoek komen. Iedereen is welkom.”
De Guus Meeuwis Muziekids Studio is een
ruimte, met allerlei muziekinstrumenten,
muziekspellen en nog veel meer zaken die
met muziek te maken hebben. Hier kunnen
patiënten en bezoekers van vijf tot achttien
jaar afleiding krijgen door het maken van of
luisteren naar muziek.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
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Energiek en uitgeslapen aan een nieuwe dag beginnen?
Verzeker uzelf van een goede nachtrust met dit comfortabele en drukverdelende
traagschuimmatras en hoofdkussen van Bos Products.
Bos Products is dé leverancier voor medische matrassen en
hulpmiddelen voor ziekenhuizen en verpleeginstellingen.
Maak nu vrijblijvend kennis met dit unieke matras inclusief
wasbare comforthoes van Bos Products.
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Mail uw contact gegevens naar info@bosproducts.nl
voor een persoonlijk advies.

N
Normaal 99,00

NU 49,50

Het Elasto® Medium Hoofdkussen
biedt goede ondersteuning in
iedere slaaphouding waardoor
nekklachten verminderd
kunnen worden!

Breedte

Lengte

Hoogte

Normale prijs

Actieprijs

70 cm

200 of 210 cm

18 cm

699,00

349,50

80 cm

200 of 210 cm

18 cm

749,00

374,50

90 cm

200 of 210 cm

18 cm

799,00

399,50

140 cm

200 of 210 cm

18 cm

1299,00

649,50

160 cm

200 of 210 cm

18 cm

1499,00

749,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW
Deze actie geldt tot 30 september 2014

BOS Products B.V.
Vollerstraat 1
5051 JV Goirle
T + 31 (0)13 53 00 432
F + 31 (0)13 53 00 180
www.bosproducts.nl
info@bosproducts.nl

